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Akademik Zdeněk Wirlh.
11. 8. 1878 - 2(5. 2. 1%1

^ ^ . a l jsem si poslední slovo, abych dal drahému Zdeňku Wirthovi své poslední
sbohem. A nejenom za sebe. Milovali jsme ho všichni, a milovali Zdeňka Wirlha
všichni, kleří s ním přišli do slyku. Milovali jsme ho pro jeho krásný zápal,
s nímž hořel pro věc. Milovali jsme ho pro jeho lidskou něhu, klerá byla stále
slejná . . . Milovali jsme ho jako člověka. A obdivovali jsme ho, jak on dovedl
vytrval a překonat všechno, co se mu stavělo v cestu, obdivovali jsme jeho krásný
optimismus, s kterým všecko překonával.
Znal jsem Zdeňka Wirtha skoro už sedmdesát let. Tenkrát jako studenti —
on na gymnasiu ve Vysokém Mýtě a já v Litomyšli — jsme se sešli a dále scházeli. Provázel jsem potom Zdeňka Wirlha po celý jeho takřka život. Nebyl to
lehký život. Prodělal strastiplná léta, přecházel jako středoškolský profesor
z ústavu na ústav, z města do města. 1 z toho dovedl těžit. Co on znal potom českých měst! A když potom přišla jeho krušná léta asistentury u profesora Chytila,
i tadv dovedl najít něco, co mu přineslo radost. Zamiloval si brzv Prahu i zase

znal Prahu jako sotva kdo jiný. Tak Zdeněk W irlh obstál i v teto zkoušce. Pak
už mu byla — a mohla byt — svěřena péěe o památky. Byl odborníkem v ministerstvu první republiky, v ministerstvu školství, a stal se jím i v naší nově
zřízené Akademii věd.
Nebyl ušetřen bolestí, syna ztratil, o svůj milý byt na Kampě přišel . . . Zdeněk
Wirth i to všechno překonal. Byl prost malicherností... A když už se zdálo, že
stav jeho je uklidněn — léta, stáří se přihlásilo. Známá antická nenávist bohů,
Ičterá-nemohla snést, aby se něco takového dálo . . .
Loučím se s bolestí, s vděčnou vzpomínkou, a se závazkem se loučím: splnit
úkoly, které nám tu zanechal. Nezapomeneme jeho památky!
A já jsem teď tady vlastně sám z těch dávných let . . . Posledního půl roku
odešli tri z tehdejší naší litomyšlské skupiny. Teď dávám sbohem! A za všechny. Zdeňku Wirthe, sbohem a díky!

Za akademikem Zdeňkem Wirthem
(11. 8. 1878-26. 2. 1961)

Zdenek Wirth a Klub Za starou Prahu — to bylo néco nerozlučitelného. Více
než cokoli jiného tanul Klub trvale Wirthov^na mysli, byla to jeho věrná láska
trvající skoro šedesát let, sahající svými počátky do prvních let klubovní činnosti. Od roku 1906, kdy vyměnil potulné povolání středoškolského suplenta za
pevné místo asistenta v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a natrvalo se usadil v hlavním městě, datuje se Wirthova stálá součinnost s Klubem.
A tím se počíná i jeho uvědomělá a promyšlená práce ochránce památek vůbec,
práce, k níž inklinoval již od doby svých středoškolských studií na gymnasiu
v Žitné ulici a pak na filosofické fakultě pražské university. Bylo to období hromadného útoku nejrůznějších podnikatelů a jejich oddaných zástupců i přisluhovačů na pražské radnici na starou Prahu a její památky. Strženi příkladem
ostatních velkoměst, a především samotného hlavního města říše, učinili všelijací
ti továrníci, živnostníci i obchodníci parcely svých zděděných nebo nakoupených
domů, které byly po staletí víceméně soukromým obydlím i pokojným pracovištěm, předmětem nevázané finanční spekulace, zdrojem maximálního zisku a trvalého přílivu peněz do svých pokladen. Činžák, to byl ideál doby, jisté uložení
kapitálu a pramen bezpracného důchodu, který se dále pomocí finančních ústavů
investoval do všelijakého průmyslového či obchodního podnikání, což vše jen
násobilo bouračky staropražských čtvrtí. Tato chamtivost a bezohlednost, namnoze
maskovaná hesly pokroku, komfortu, hygieny i obecného zájmu, se nerozpakovala sahat i na středověké kostely, celé čtvrtě i domovní bloky města, uznávaného
od dob Humboldtových za jedno z nejkrásnějších na světě. Jí nestačilo využívat
situace Prahy, rostoucího hospodářského, společenského i správního centra českých zemí a spolu i kvapně se rozšiřujícího sídliště, k stavebnímu podnikání na
nově budovaných předměstích. Ona se musela sytit i v centru starobylého města,
kde odvěká směna statků i sídla správního aparátu jí nabízela daleko příznivější
podmínky narůstání kapitálu.
Gymnasista Wirth, který na staveniště tzv. moderní, pseudoslohové a bezproporční Prahy přišel z idylického okresního Vysokého Mýta, města středověkých
bran, úhledných měšťanských domů s dominantou vznosného gotického chrámu,
a který ze sousední Litomyšle si přinášel nádhernou představu intaktně dochovaného městského organismu, po staletí citlivě a náročně budovaného, byl zmaten
touto kulturní bezohledností a cítil k ní odpor. Odpor, který pramenil z jeho vřelé
lásky k vlasti, k její slavné minulosti a uměleckému odkazu i z jeho politické
pokrokovosti nesnášející peněžních machinací, násilí i politické a kulturní zaostalosti. Universita, přednášky Hostinského a hlavně Jaroslava Golla, nejvýznamnějšího z potomních předsedů Klubu Za starou Prahu, formovaly tento jeho
vnitřní odpor k boř.ení staré Prahy v uvědomělé cítění i jednání ochránce památek. K tomu přispívalo i to, že Wirth, původními zájmy i školením filolog, stále
více a více tíhnul k studiu dějin umění, což dokazují jeho literární prvotiny z let
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1900 a 1902, věnované soupisu a popisu památek jeho rodného kraje, které s dalšími jeho publikacemi pak podpořily jeho přestup na místo uměleckohistorického pracovníka, když se rozhodl definitivně skoncovat s posláním středoškolského učitele češtiny a němčiny. Již v době středoškolského působení na Kladně,,
ve Slaném i v Mladé Boleslavi krystalizoval Wirthův poměr k ochraně památek.
Se vší nesmlouvavostí a rozhodností sobě vlastní se postavil po bok bratří Mrštíků
a jejich spolubojovníku za ochranu staré Prahy, avšak jejich impulsívní citové
nadšení tvárnil vědecky, studiem i využitím poznatků spisu největšího světového
teoretika ochrany památek, profesora vídeňské university Aloise Riegla. Riegl,
představitel vídeňské školy uměleckohistorické, který měl veliký vliv na mladou
generaci historiků umění celé Rakousko-uherské říše, orientoval Wirthův postoj
k ochraně památek a v podstatě i k metodě uměleckohistorického bádání, neboť
Wirth jako umělecký historik byl vlastně autodidakl; to, co mu mohl poskytnout
tehdejší představitel této vědy na pražské universitě Bohumil Matějka, neuspokojovalo jeho zvídavé a dále zaměřené zájmy. Jeho živelná touha po poznání,
styk s nejnovější odbornou literaturou, plynule doplňovanou, a možnost rozšiřovat tak obzory v novém povolání asistenta největší uměleckohistorické knihovny
české, učinily z něho záhy nejpoučenějšího a nejvzdělanějšího českého uměleckého historika a ochránce památek vůbec. Dvojím způsobem se pak utvářel jeho
poměr k okolí. Na jedné straně byl vyhledáván svými vrstevníky z kruhu uměleckých historiků i výtvarníků, kteří v něm nalézali pohotového a ochotného rádce
a pomocníka ve věcech vědy i umění a přečaslo i v záležitostech soukromých,
na druhé straně byl odmítán konzervativními pracovníky jako radikální zastánce
pokrokového, moderního názoru vědeckého i uměleckého. Uvádělo jej to i do
konfliktu se samotným vedením Uměleckoprůmyslového muzea jako ústavu
Obchodní a živnostenské komory, jejíž představitelé také patřili k oněm nespočetným údům proslulé Mrštíkovy „bestia triumphans", proti níž bojoval již tehdy
v předním šiku v Klubu Za starou Prahu. Avšak ani zde nebyl názor jednotný.
Konzervativní staromilství se tu svářelo s pokrokovými názory na ochranu památek i na novou výstavbu Prahy a zůstane trvalou zásluhou Wirthovou o Klub
a jeho dosavadní aktuálnost, že tu s řadou mladých členů spolku prosadil vědecký názor na ochranu památek i nový poměr k pojetí novodobé výstavby
Prahy.
V podstatě šlo o to, nechápat ochranu památek jako záležitost samoúčelnou,
jako něco odtrženého od života, co brzdí jeho potřeby, nýbrž o to, řešit její problémy ve shodě s požadavky vývoje společnosti, pokroku technického i uměleckého. Nelpět na zachování každé jednotlivosti jenom proto, že je stará, nýbrž hodnotit její význam z hlediska její funkční užitečnosti a především jejího poměru
k okolí. Zde stál Wirth nekompromisně na stanovisku zachovávání historických
celků ve vší jejich dochované formě a připouštěl odstranění památky tam, kde
prostředí bylo novým stavebním podnikáním narušeno natolik, že by její zachování znamenalo izolované torzo, kusou připomínku minulosti bez vztahu k okolí
či brzdu stavebního rozvoje. Tu pak, a to bylo dalším kladným přínosem Wirthovým a mladé generace výtvarníků i teoretiků umění soustředěných okolo něho,
že se dožadoval nesmlouvavě nové výstavby Prahy způsobem naprosto moder-
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ním, nehistorickým, odpovídajícím požadavkům funkčnosti a novodobého komfortu. Tak, jako na to nahlížel především Jan Kotěra a jeho žáci. Klub se tak proměnil pod Wirthovým nepřímým vedením z bašty nadšeného, avšak nekritického
boje za každou starožitnost v organizaci vědeckého, zásadami světové teorie
ochrany památek podloženého programu, zaměřenou hlavně na ochranu stavebních celků, rezervací, a zároveň se stal ohniskem boje za novou Prahu, za výstavbu Prahy v moderních zásadách urbanistických i architektonických. Po určitých diskriminacích zastánců starší generace, preferujících architektonický historismus, zvítězil temperament, logičnost i cílevědomost Wirthova i jeho kolegů,
jako byl Janák, Gočár, Hypšman aj., a Klub se stal vyhledávanou školou všech,
kdož byli nespokojeni s malostí místních poměrů a dožadovali se pokroku ve vědeckém bádání i ve výtvarném projevu. Wirth, klerý nikdy nepřijal funkci předsedy Klubu, stal se natrvalo představitelem i usměrňovatelem jeho ideového zaměření, a to nejen v jednání výboru, ale i v Činnosti přednáškové a literární, již
uplatňoval i v orgánu Klubu, jeho „Věstníku", založeném roku 1910.
Osobnost Wirthova, na jedné straně oddaného a přesvědčeného člena Klubu,
na druhé redaktora Stylu a nekompromisního bojovníka za moderní architekturu,
vyvrací nesprávnost mínění jako by ochrana památek a její hlavní představitel,
Klub Xa starou Prahu, byly záležitostí konzervativců, jakýchsi podivínů, zahleděných do minulosti, bránících rozvoji města a stavebnímu pokroku. Dokladem takovéto nesprávnosti je i existence technické komise klubovní, založené za součinnosti Wirthovy ke konkrétnímu řešení určitých problémů současného rozvoje
města za podmínek ochrany jeho starobylého stavebního obsahu. Je pochopitelno,
že se zánikem slohového historismu v architektuře v období po první světové válce
ztratila i tato záležitost v rámci činnosti Klubu na významu a Klub se omezil více
méně jen na vlastní akce ochrany památek a záležitosti urbanistického rozvoje
Prahy, z nichž nejúspěšnější akcí je prosazení Ilypšmanova projektu zastavění
území Podskalí pod Emauzy.
• Wirth. udržující za první světové války, kterou strávil v poli, neustálé spojení
s domácí radou Klubu a usměrňující jeho činnost, byl v té době, v letech 1918 až
1938 jako přednosta osvětového odboru ministerstva školství v čele všeho kulturního dění první republiky a pochopitelně prosazoval klubovní zásady ve všech
složkách svého nového úředního úkolu. Nebyla to práce lehká, neboť zásady
a formy kapitalistického podnikání, namířené proti stavebním památkám, byly
v podstatě stejné jako za starého Rakousko-Uherska. Neblahým důsledkům z nich
plynoucím někdy bránilo přece jen mínění veřejnosti, poučené i informované
dlouholetou akcí klubovní; ale zase je narušovaly dříve neexistující potřeby
Prahy jako metropole československého státu. A tu zůstane trvalou zásluhou
Zd. Wirtha, že přímo i nepřímo prosazoval Klub a jeho nejaktivnější členy do
nejrůznějších komisí zabývajících se otázkami urbanistického i stavebního rozvoje
Prahy, že otázky ochrany památek se snažil sladit s těmito potřebami. Klub nabýval tak na další vážnosti, upevňoval svůj společenský význam a byl Wirthovi
hlavní záštitou v boji o cíl nejzávažnější, který jen vášnivému odporu buržoazních
politických stran, hlavně agrárníků, se nepodařilo za první republiky prosadit,
v boji o vydání žákona na ochranu památek. V uzákonění památkové ochrany
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a peče nespatřoval Wirth jen hmotné zajištění přírodního, historického i uměleckohistorického bohatství státu a uvedení Československa na úroveň nejkulturnějších
států světa, nýbrž i legalizování klubovní činnosti a existence. Proto, ač jinak se
dovedl smiřovat s těžkostmi života, realisticky se dívat na skutečnost, těžce nesl
ztroskotání svého neúnavného úsilí vedoucího úředního představitele československé kultury po celé dvacetileté trvání první republiky. Přešlo se nevzdával
naděje, že k tomu jednou musí dojít, až pomine hrabivost, prospěchářství i egoismus jednotlivců i korporací, rozhodujících ve státním zřízení. Vedl jej k tomu
jeho optimismus, víra v pokrok a v kulturní uvědomění českého člověka stejně
jako přesvědčení, že ochrana památek není výlučnou věcí určité vrstvy národa, ale
obecným projevem lidskosti; z hlediska teritoriálního pak vlasteneckým sebevědomím a výrazem úcty k vlastní minulosti a práci předků. Více jak dvacet let žil
Wirth touto nadějí, která jej nezklamala. Jako osmdesátiletý kmet, neznaje odpočinku, akademik a nestor československé vědy uměleckohistorické se účastnil práce
zvláštní komise ministra školství a kultury na konečné redakci zákona č. 22/58 Sb.
na ochranu kulturních památek, který dne 17. IV. 1958 vydalo Národní shromáždění lidově demokratického státu jako výraz upřímné kulturní politiky, nedbající již zájmů osobního prospěchu. Jakým zadostiučiněním a radostí bylo Wirthovi, mohl-Ii ve výboru Klubu, jehož zasedání se přes vysoký věk pravidelně
účastnil, po letech čekání referovat o přípravách k vydání tohoto zákona. Jeho
uskutečnění však neznamenalo, že by se tím končila práce Klubu nebo jeho vedoucího člena, který v roce 1948, v uznání zásluh o Klub, byl jmenován členem čestným. Péče o památky potřebuje dále vzdělaných pracovníků, nikoli již
bojujících jako za kapitalismu, ale pracovníků vykládajících jejich význam i minulost či přesvědčujících tam, kde překotné budovatelské tempo v novém státě se
ocitá v konfliktu s požadavkem uchování hmotného dokladu minulosti. Dále zasahuje Wirth připomínkami i radou ve schůzích domácí rady Klubu, dále obohacuje obsah klubovního sborníku, účastní se přednáškových cyklů spolku a jako
člen nejváženější, účastní se jednání nově zřízené ústřední komise památkové
péče ministra školství a kultury, konečné instance toho druhu v československém
státě. A s Klubem, stejně jako i s ostatními institucemi, s nimiž aktivně spolupracuje, především s šestou sekcí Československé akademie věd, zůstává ve spojení
i v době nemoci, když úraz na ulici, a tím probuzená záludná a nevyléčitelná
choroba ho upoutává na lůžko a posléze odkazuje do nemocniční péče. V nezdolném optimismu, v neochvějné víře ve vyléčení, do posledních chvil vědomí, které
s podivuhodnou jasností září z jeho slábnoucího, zkomírajícího těla, dává se informovat o všem, co se děje v okruhu jeho vědecké i spolkové působnosti.
A jsou-li v posledních dnech jeho života zváni zástupci Klubu na pražskou radnici, aby s prvním náměstkem primátora jednali o aktivní spolupráci Klubu s lidosprávou na další péči o pražské památky, je to stejnou satisfakcí Klubu jako akademiku Wirthovi, který umírá pět dní nato, v noci na neděli 26. února 1961.
Neboť Zdeněk Wirth a Klub Za starou Prahu byli po více jak půl století zajedno
a žádný z členů Klubu nenašel a pravděpodobně již nenajde tolik času, tolik zájmu, tolik nadšení pro jeho poslání jako on.
Emanuel Poche

Památková péče v hlavním městě Praze
Její organizace a zásady jejího provádění
Státní památkovou péči a ochrauu přírody a krajiny na území hlavního města
Prahy vykonává Národní výbor hl. m. Prahy ve funkci krajského orgánu ve
smyslu zákona č. 22/58 Sb. o kulturních památkách, č. 40/56 Sb. o státní ochraně
přírody a krajiny a č. 54 59 Sb. o muzeích a galeriích. Podle vládního nařízení
č. 492 ze dne 3. června 1960 se pak přenáší v rámci rozšíření pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hl. m. Prahy a uspořádání a činnosti jeho orgánů
— i podle zásad organizačních řádů rozpočtových a jiných nepodnikových organizací řízených národními výbory — na Středisko státní památkové péče a
ochrany přírody hl. m. Prahy (dále jen Středisko) se sídlem v Praze 1 - Staré
Město, Malé nám. 13, v nejširším měřítku jako na samostatné kulturní zařízení.
Pravomoc a odpovědnost Střediska je určena organizačním řádem Střediska,
schváleným radou Národního výboru hl. m. Prahy dne 20. prosince 1960. Pověření výkonem památkové péče v hl. m. Praze na celém jeho území jako městském
celku vyplývá z vlád. nař. č. 79/60 Sb. o pravomoci a odpovědnosti Národního
výboru hl. m. Prahy.
Podle organizačního řádu zajišťuje Středisko z pověření Národního výboru
hl. m. Prahy preventivní ochranu kulturních památek a chráněných částí přírody. Je přímým investorem některých rekonstruovaných památkových objektů
na území hl. m. Prahy. Poskytuje odbornou poradenskou pomoc v otázkách památkové péče a ochrany přírody. Provádí konzervaci a restaurování památek
a podle vyhlášky 116/59 Sb. připravuje komplexní evidenci kulturních památek
movitých i nemovitých na území hl. m. Prahy.
Na rozdíl od jiných krajských středisek památkové péče pražské Středisko také
soustřeďuje umělecká díla se vztahem k hlavnímu městu, odborně je spravuje,
vědeckými metodami zpracovává a využívá svých sbírek ke kulturní činnosti ve
formě výstav. Pořádá také výstavy současných umělců. Plánovitě doplňuje své
sbírky a ovlivňuje estetickou výchovu i soudobou výtvarnou tvorbu.
Středisko dále obstarává výstavbu pomníků, památníků a pamětních desek na
veřejných prostranstvích podle schváleného plánu. Součástí Střediska mohou být
restaurátorské dílny a ateliéry.
Středisko je komplexně řízeno Národním výborem hl. města Prahy z hlediska
současných politických podmínek a úkolů daných základními směrnicemi Komunistické strany Československa, vlády, ministerstva školství a kultury, Národního
výboru hl. m. Prahy a dalšími předpisy. Při tomto řízení se Národní výbor hl. m.
Prahy soustřeďuje na řešení hlavních a zásadních ideových a odborných i hospodářských otázek činnosti Střediska, sleduje a hodnotí jeho činnost.
Národní výbor hl. m. Prahy řídí Středisko především plánem a rozpočtem,
vypracovaným podle direktiv o hospodářském a kulturním rozvoji.
Běžné operativní rozhodování spojené s řízením Střediska se v nejširší míře
přenáší na ředitele.
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Plenární zasedání Národního výboru hl. m. Prahy stanoví základní politickohospodářské směrnice pro vypracování plánů a rozpočtu Střediska, schvaluje jeho
plány a rozpočet a přiděluje mu prostředky nutné k zabezpečení jeho činnosti.
Projednává pololetní a roční výsledky plnění plánu a rozpočtu Střediska a roční
komplexní rozbory hospodaření a činnosti Střediska.
Rada Národního výboru hl. nu Prahy projednává zásadní otázky činnosti Střediska, zejména pokud tyto otázky přesahují hlavními souvislostmi rámec odvětví
školství a kultury, důležité problémy plnění plánu rozvoje, rozpočtu a hospodářského provozu Střediska a zásadní otázky jeho polilicko-společenského působení.
Školská a kulturní komise Národního výboru hl. m. Prahy rozhoduje o důležitých otázkách týkajících se zabezpečování úkolů a rozvoje činnosti Střediska,
pokud nejsou vyhrazeny plenárnímu zasedání Národního výboru hl. m. Prahy
nebo jeho radě. Dává řediteli závazné pokyny .sledující zabezpečení úkolů a činnosti Střediska. Organizuje tematické prověrky a průzkumy činnosti Střediska
a závěry z nich projednává s ředitelem.
Odbor školství a kultury Národního výboru hl. m. Prahy z pověření volených
orgánů zajišťuje zejména všeobecný a odborný dozor nad činností Střediska, vedením kádrové, osobní a mzdové agendy apod. Zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících ze zákonů, vyhlášek, směrnic ministerstva školství a kultury a jiných
předpisů, z usnesení plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy, jeho
rady a školské a kulturní komise.
Ve věcech plánu, rozpočtu, správy a ochrany národního majetku, účetní evidence a hospodaření se svěřenými prostředky mají ke Středisku obdobné vztahy
a působnost plánovací, finanční a kontrolní odbor Národního výboru hl. m. Prahy.
Poradním a iniciativním orgánem ředitele je památková rada Střediska. Skládá
se z odborníků různých oborů, aktivních dobrovolných pracovníků Střediska,
zástupců společenských organizací, vědeckých a kulturních institucí apod. Předsedou rady je ředitel Střediska. Cleny rady jmenuje a odvolává ředitel Střediska.
Členství v radě je funkcí čestnou.
Pro nákupy sbírkových, zejména uměleckých předmětů pro Galerii hl. m.
Prahy jmenuje ředitel se souhlasem školské a kulturní komise nákupní porotu.
Při soustavném zlepšování činnosti Střediska se ředitel opírá o zkušenosti a podněty vlastních pracovníků. Očast všech pracovníků Střediska na jeho řízení a činnosti je zajištěna správnými vztahy a soudružskou spoluprací ředitele Střediska
se závodním výborem základní organizace R O H podle zákona č. 37/59 Sb. o závodních výborech ROH.
Středisko využívá při řízení své činnosti přímé pomoci lidu, zejména svých návštěvníků, jejich námětů a kritiky.
Při řešení důležitých otázek své činnosti se opírá Středisko o spolupráci se společenskými organizacemi, zejména s KSC, ROH, CSM, Ceskoslovenkou společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a dalšími organizacemi a jinými vědeckými institucemi, jež mohou být svou odborností platnou posilou
a pomocí Středisku.
Nemalou důležitost má spolupráce s obvodními národními výbory v Praze.
Tato spolupráce spočívá především v neustálých, časově stanovených poradách

12

s předsedy památkových subkomisí obvodních národních výboru, jimiž jsou
obvodní konzervátoři. Tito předsedové — konzervátoři předávají Středisku podle
potřeby své požadavky a upozornění a Středisko zase informuje o akcích a úkolech ze svého pohledu. Ve stálém styku je dále Středisko s aktivisty na obvodech,
lato spolupráce je velmi potřebná, je velmi operativní a lze si jenom přát, aby
těchto pracovníků — aktivistů bylo co nejvíce.
Všichni pracovníci Střediska a samozřejmě především odborní pracovníci plní
své úkoly na zásadách marx-leninského učení, s otevřenýma očima pro současný
vývoj a potřeby socialistické společnosti i vývoje další výstavby hl. m. Prahy.
Vyplývá to i ze zásad uvedených v referátu ministra školství a kultury dr. Františka Kahudy, předneseného na celostátní poradě k úkolům národních výborů
v dovršováni kulturní revoluce, konané ve dnech 12. a 13. ledna 1961 v Praze, ze
kterého si dovoluji uvést některé stěžejní zásady, jež jsou pro pracovníky Střediska závazné a direktivní.
Kulturní památky musí v daleko větší míře sehrát významnou úlohu při vytváření nových společenských hodnot a poměrů. Naším cílem v současné době je
vytvářet všechny podmínky, aby ty kulturní památky, které mají společenský
význam při vytváření socialistické kultury, byly zachovány a našly své uplatnění. Kapitalistický řád ze svého třídně omezeného chápání uvědomoval si jen
některé památky, především památky umělecké, avšak i jejich funkci nejen vědomě odtrhoval od společenského života, ale dopouštěl se i jejich ničení všude
tam, kde stály v rozporu s peněžnyn ziskem, se samou zákonitostí kapitalismu.
Dělnická třída je si vědoma velké odpovědnosti při zachovávání kulturních památek. To dokazuje celá řada konzervačních, rekonstrukčních oprav památek
uměleckých, stavebních, památek dělnického hnutí a v neposlední řadě i sám
zákon o kulturních památkách. Na tomto úseku bylo vykonáno obrovské dílo,
které nemá obdoby v historii našich národu, ale i na celém světě.
Památková péče se stala jednou z kategorií zákona o ochraně socialistického
vlastnictví. Na rozdíl od minulosti, kdy nebyly uplatňovány kulturně politické
aspekty ve vztahu k historickým hodnotám, naše socialistická společnost, vycházejíc z vědeckého hodnocení minulosti, začleňuje kulturní památky pro jejich
zhodnocení organicky jako nedílnou součást do nově vytvářeného životního prostředí a společenského vědomí člověka. Tento základní předpoklad výběru a hodnocení kulturních památek musí být vůdčí myšlenkou pracovníků památkové
péče.
Potud stěžejní zásady k památkové péči, jak byly vysloveny v referátu s. ministra dr. Františka Kahudy.
Pracovníci Střediska, již od samého jeho vzniku, tj. od 1. července 1958, uplatňují ve své práci zásady marxisticko-leninského učení, zásady dialektiky. Památková péče v hlavním městě Praze ještě před vyjitím zákony o kulturních památkách přestala být samoúčelnou, přestala být staromilskou, někdy s romantickým zabarvením. Je připravován a zpracováván obsáhlý materiál pro evidenci
kulturních památek. Z tohoto materiálu bezpečně a přesně vyplyne, které památky je nutno zachovat a zároveň také jaký společenský úkol jim bude přiznán. Až na výjimečné případy budou všechny rekonstruované objekty sloužit
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v rozličné funkci naší socialistické společnosti. Vždyť dnes ani žádný projektový
ústav nemůže odpovědně přikročit k projektovým pracím, aniž by neměl zároveň
potvrzenou odpovědným památkovým orgánem náplň využití v investičním záměru. Bylo by neúnosné pro naši společnost prosazovat a velkými náklady udržovat a rekonstruovat to, co již dávno dosloužilo a co nemůže ani za velkých nákladů přinést historicko-kulturní hodnotu. Nebudeme přece památky stavět.
Nemalé závažnosti při rekonstrukčních pracích památkových objektů jsou
otázky ekonomické. Tu jsou ovšem těžkosti. Rekonstrukce památkových objektu
provádějí výrobní podniky, které z převážné části se zabývají novou výstavbou
a práce na památkových objektech jsou jen zlomkem jejich výrobní kapacity, při
tom vzhledem ke speciálnosti práce a nutného ohledu při výrobním procesu na
památkových objektech jsou tu rozpory v normování práce. Je jistě hluboký
rozdíl mezi proudovou výstavbou novostaveb na sídlištích a rekonstrukčními pracemi na objektu starém několik set let, nebo dokonce jednoho tisíce let. Tu je na
místě řešení samostatných stavebních hutí památkových, jež budou vybaveny
kvalifikovanými pracovníky, a to hlavně v přidružené výrobě za nutného speciálního normování jednotlivých pracovních úseků. Rád konstatuji, že v Praze
se v současné době rodí specializovaná stavební správa při Pražském stavebním
podniku.
Současná situace v bytové výstavbě nedává Národnímu výboru hl. m. Prahy
možnost poskytnout na rekonstrukci památkových objektů ve 3. pětiletce větší
finanční prostředky. Po roce 1965, tj. ve 4., 5., 6. pětiletce však po vyřešení Bytové výstavby jsou možnosti a výhledy pro financování daleko větší a příznivější.
To je pro Středisko velký úkol a závazek, neboř to znamená mít dokonalou připravenost. Jak Středisko tuto připravenost zajišřuje? Se zamýšleným a v nejbližší
době očekávaným vyhlášením Pražské památkové rezervace byly a jsou prověřovány v jednotlivých čtvrtích celé bloky a jednotlivé objekty stavební z mnoha
tyedisek. J e to historický průzkum, architektonické, stavební a ekonomické hodnocení každého objektu v budoucí památkové rezervaci. Toto syntetické zhodnocení a rozbor je památkovým pasportem jednotlivých objektů. Tento materiál, který vypracovává S U R P M O dílem pro Středisko, dílem pro odbor pro
výstavbu a vodní hospodářství Národního výboru hl. m. Prahy, bude materiálem,
který dá bezpečné a přesné podklady a data pro urychlené projektové práce, ať
už je to budoucí památková regenerace nebo asanace v historických částech hlavního města, vyřešení dopravních problémů nebo i bytové výstavby. Zásadou je, že
při památkové regeneraci a asanaci nutno zachovat maximálně památkový vzhled
města za současného dosažení zásad moderního hygienického bydlení. Středisko
si je vědomo tohoto svého velmi závažného a obsáhlého úkolu a připravuje jej
se vší odpovědností.
Alois Loula

K opravám průčelí pražských domů

Praha se chystala k uvítání ho£tí — hostí zblízka i zdaleka, z domova i z ciziny, z kontinentu i ze zámoří. Pražská prostranství, sady i ulice se horečně upravovaly. Uliční interiéry se počaly měnit a prosvětlovat jakoby zázrakem a tempa
přibývalo úměrně s blížícím se datem zahájení II. celostátní spartakiódy. V posledních desetiletích Praha vskutku nepamatuje tak velkoryse koncipované akce
obnovy pražských fasád, aby nejen jednotlivá domovní průčelí, ale často celé
uliční bloky nebo fronty náměstí byly téměř hromadně opraveny, a to nejen
v centru, ale i na předměstích.
Nás, památkáře a historiky umění, zajímá přirozeně nejvíc stará Praha. S potěšením jsme vítali každou zdařile opravenou a vhodně nalíčenou fasádu a byli
zvědavi při každé nové cestě historickými částmi Prahy, kde nás mile překvapí
opět nově životu vrácené průčelí, spravená nebo nově položená střecha, vyměněné okenní rámy, odstraněné výklady obchodů s odhalenými arkaturami, portály a dosud neznámými domovními znameními. Mnohdy jsme se opravdu podivili, jak prostý, ale proporcemi do svého okolí dobře začleněný dům prohlédl
a přímo výtvarně získal vhodně voleným dvoubarevným tónováním, jako např.
barokní dům čp. 4 na Malostranském náměstí nebo pozdně empírový dům na
nároží Poříčí a Havlíčkovy ulice (čp. t044/20), popřípadě i domy za Hybernským klášterem na náměstí Republiky. A tím radostnější bylo ovšem překvapení, když prohlédlo staré, náročně řešené průčelí staropražského domu nebo paláce, jako např. U zlatého slunce Nia poříčí (čp. 1045/22), které se konečně vymanilo ze svého dávného ústrku a ponížení. Zel, při celkové opravě nebyly odstraněny i neukázněně řešené moderní výklady, které sahají až k římse I. patra
a ruší krásu této výjimečné již značně klasicizující fasády. Smetanovou pěnou
svých říms a kamenných girland květů zasvítil i Sylva-Tarouccovský palác na Příkopech, jehož vlídné průčelí sice z počátku příliš kontrastovalo s okolní všedností
rušné obchodní tepny, ale pak jsme si zvykli na tuto něžnou krásu — ovšem až na
lehké přetažení plastik atiky — a litovali jen, že palác místo v srdci velkoměsta,
kde jeho pastelově nadýchnutá líc bude velmi brzy znečištěna, nestojí někde
v čistém prostředí zámeckého parku. Z očistné procedury vyšel zářivě osvěžen
i Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí i mohutný barokní dům na
nároží Havířské (čp. 2) a Rytířské ulice, jehož reliéfů, umístěných vysoko v podstřeší, jsme si teprve teď náležitě povšimli, abychom uvedli alespoň několik
markantních případů za jiné další.
S potěšením jsme uvítali i odkrytí řady přízemních arkatur, až dosud skrytých za hyzdícími portály pražských obchodů, jako se už před časem stalo v Platýzu na Národní třídě. Tentokrát jsme se toho překvapení dočkali na některých
domech empírového Karlina (dům samoobsluhy na nároží Cyrilometodějského
náměstí a Sokolovské třídy nebo na rohu Vítkovy ulice, čp. 30), ovšem radost
bývá ve většině případů zkalena i zklamáním, že zákrok nelze provést po celém
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průčelí, poněvadž arkatura mnohde již dávno musila ustoupit zvětšeným otvorům pro mimořádně velké výlohy. Platí to zejména o celkově opraveném rohovém domě na Jungmannově náměstí (čp. 20) s vějířovými motivy v horní
části arkád, které se zachovaly už" jen u vstupního portálu a v postranní uličce,
zatímco na celých dvou značněji exponovaných stranách byly už zřejmě dříve
vandalsky zničeny. Nebýt toho, byl by dům s dekorativně vyvinutou římsou
a střešními vikýři nově objevenou ozdobou svého náměstí, tolikrát už porušeného
z hlediska správně chápaného urbanismu.
Nebyly to však vždycky jen domy výtvarně hodnotné, které se před spartakiádou opravovaly. Často jsme ustrnuli v podivení s jakou péčí, možno říci dokonce s láskou, opravovala některá pracovní četa i domy celkem bezvýznamné,
a jak si dala záležet při volbě barevných odstínů, že jsme až litovali, že se takové
pozornosti nedostalo raději hodnotným fasádám vnitřní Prahy. Jedno poučení
jsme však přece jen z tohoto faktu získali. Ze bezduchá průčelí pražských činžovních domů z druhé poloviny minulého věku, z doby chaotického řádění pseudoslohů, působí přece jen o trochu vlídněji, dostane-li se jim vhodného, světlejšího
nátěru, než když v beztak ne příliš širokých ulicích, zejména na předměstích,
stavěly na odiv svůj žalostně zašlý, ponurý vzhled. A dokonce i v historickém
prostředí se takto znovuzrozený dům na nějaký čas do jeho nuceného dožití
spíše snese, není-li ovšem rozměry předimenzován, jak jsme se mohli přesvědčit
u pseudorenesančního domu na Malostranském náměstí (čp. 2), litujíce, že se
vlídnějšího roucha nedostalo i jeho kubistickému sousedu.
Rozsah místa nedovoluje zabývat se zde všemi zdařilými opravami pražských
průčelí; podíváme se proto raději na druhou skupinu renovovaných fasád, které se
nezdařily, i když třeba úmysl nebyl špatný. Mnohé zavinil spěch posledních dnů
před spartakiádou, kdy se narychlo dokončovala mnohá práce, která by při
menší časové tísni byla jistě dopadla lépe. Mnohde ovšem zase spolupůsobilo
i špatné pochopení významu, stáří nebo závažnosti památky, v neposledním
místě i její začlenění mezi sousední domy. Nejméně odpustitelná je ovšem hrubá
nedbalost, popřípadě zvůle nápadu jednotlivce, který si sám nalíčil spodek domu
do výše, kam až mohl dosáhnout, tak zvaně podobnou, ale ve skutečnosti ostře
odlišnou barvou, která měla s původním sešlým nátěrem fasády společné jen
to, že patřila třeba také mezi zelené odstíny.
Příklady této druhé skupiny oprav, na které zde chceme upozornit, by právě
měly posloužit jako odstrašující příklady a mělo by z nich vyplynout poučení
pro příště..
Především nás mnohdy zarazily barevné odstíny, kterých bylo při nátěrech
průčelí použito. Jako se jinde oko přímo potěšilo pohledem na obnovenou fasádu
dvoubarevné tónovaného barokního domu se správným užitím tmavšího základu
a světlejších architektonických článků, tak zase jsme ustrnuli, jak stejně hodnotné
průčelí bylo paušálně natřeno fádní, netónovanou, jindy zase ostrou nebo ponurou barvou. Sedé, křiklavě zelené a modravé tóny by se měly rozhodně škrtnout ze vzorníků pražských fasádníků. I když nedovážíme kvalitní barvy z ciziny,
máme přece v Cechách i na Moravě řadu nalezišť barevných rud, které by se
daly využít v našem barvířském průmyslu. Často se stane, že i pěkný nátěr do
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Dům í. 20 na Jungmannové nám., jcliož přizemní arkády byly ze dvou stran zakryty
nevhodnými výklady (snímek M. Lcjsková-Matyášová)

roka úplně sejde a práce a námahy na jeho vytvoření bylo opravdu škoda.
Podívejme se, jak dosud drží kvalitní žlutá barva na profesním domě Malostranského náměstí, nebo vzpomeňme původních trojbarevných nátěru klasicistních
domů v tónech bílé, žluté a růžové barvy, které mnohde drží dosud, aniž volají po
nutné obnově.
Značnou péči v tónování fasád si dala četa, která opravovala domy v Karlině,
a to nejen empírové, ale i mladší, pro něž bylo mnohdy péče téměř škoda a měla
být raději věnována domům hodnotnějším, na něž bylo při opravách zapomenuto.
Přesto však i tato četa provedla nehoráznost při jinak velmi zdařilé obnově fasády
domu čp. 91 na nároží Sokolovské a Vítkovy ulice, kde bylo odstraněno půvabné
empírové domovní znamení „Větrostřelce", které uvádí i V. V. Stech ve své knize,
a hozeno, jak jsme zjistili, s ostatním odpadem do skládky za Invalidovnu, takže
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už nebylo možné získat je zpět. Při opravě domu čp. 21 v Karlově ul. na Starém
Městě byl opět při nedávné obnově průčelí odstraněn půvabný detail oken štítu
v podobě vějířků v půlkruhu nad jejich horním okrajem. A takových případů by
se dala jistě nalézt celá řada. Za jiné uveďme alespoň ledabylý, příliš světlý
nátěr renesančního domu Trostovského na Malostranském náměstí (čp. 261/10) při
jehož opravě zmizel zbytečně i letopočet 1608, který jej přesně datoval.
V celé řadě příkladů se zase natřela jen exponovanější průčelí a postranní se už
nechala v nevábném vzhledu, což pak tím více kontrastovalo. Za jiné uveďme
případ domu čp. 3 v Saské ulici pod Karlovým mostem, blíže Juditiny věže, s jednou stranou obnovenou a druhou dosud zašlou.
A zde jsme opět u jednoho bodu špatně chápaných nátěrů. Není myslitelné
opravit průčelí a nedbat na jeho^souscda. Chápeme, že bylo mnohdy nutné a zá-

Troslovský dům na Malostranském nám. po ne příliš pečlivé opravě, při níž byl zbytečně
odstraněn stavbu datující letopočet 1608 (snímek M. Lejskova-Matyášová)
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Průčelí Kaiserštejnského paláce, třebaže dobře opraveno, kontrastuje s ponurou černi Malostranské záložny, jejíž nevhodnost je takto ještě zvýrazněna (snímek 31. Lejsková-Matyášova)

luzné opravit krásnou fasádu výtvarně cenného domu, vedle kterého stojí dosud
oukromý dům ve stavu značně zchátralém. V takovém případě ovšem by bylo
mtné buď opravit v zájmu jak celku, tak záchrany památky i onen sešlý dům,
icbo — není-li potřeba jeho opravy zrovna akutní — neodlišit jeho souseda tak
rapantně světloučkým nátěrem, který jeho sešlost tím spíše podtrhne, jako se
talo např. na Pohořelci nebo u bloku domů, spojujících horní a dolní Malotranské náměstí.
Stejný nešvar se však velmi často objevil u téhož domu, dokonce i paláce,
klasické doklady najdeme právě na místech cizinci velmi navštěvovaných, na
hradčanském náměstí a v Loretánské ulici. Průčelí Martinického paláce, dnes
íinžovního domu se sedmdesáti byty, je zásadně opravováno po částech, buď
en v horních partiích, nebo v dolních, ale nikdy vcelku. Tentokrát došlo na jeho
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přízemí. Jak to dopadlo, přesvědčil se jistě každý Pražan i spartakiádní host na
vlastní oči a uvědomil si pravdu, že ne každá dobrá snaha je vždy korunována
ekvivalentním výsledkem.
Velkou bolestí krásných starých průčelí pražských domů jsou i jejich okna.
Nejenže mnohde si už dávno nahradili majitelé domů původní dělená okna obyčejnými, ale módnějšími činžákovými okny s jednou vodorovnou příčkou v hořejší části a jednou svislou pod ní, čímž výtvarný účin jinak dobře dochovaného
průčelí vysloveně znehodnotili, ale mnohde šla zvůle až tak daleko, že si dal majitel zřídit ve svém bytě nová moderní, do špalety zasazená okna, a v ostatních
patrech ponechal stará, dělená, v líci fasády. Krásný případ tohoto „zhodnocení"
průčelí můžeme poznat u čp. 8 Na tržišti na Malé Straně. A že se dá mnoho pokazit i nevhodným nátěrem okenních rámů, toho dokladem jsou bleděmodře lakované rámy zelenavě natřeného, nedávno důkladně renovovaného domu čp. 3
v Hroznové ulici na Kampě, kde byly mimochodem natřeny i figurální plastiky
na balkóně. Případ udivuje tím spíše, že dům je majetkem známého výtvarníka
úrovně vskutku prvořadé.
Ne posledním z nešvarů je i bílení kamenných článků domů, zejména renesančních a barokních, jejichž bosované portály nebo opět kamenné vázy a figurální plastiky atik působí po takové „renovaci" vskutku žalostně.
Jinde opět zachází snaha po zkrášlení vzhledu pražských ulic a jiných prostorů
tak daleko, že se zbytečně vymýšlejí novotvary, zvláště sgrafita, a to v takových
končinách, kde je původních památek tolik, že opravdu nepotřebují konkurence,
jako např. na schodišti, vedoucím od Nerudovy ulice k hradčanské radnici. Snad
jsme už dnes v památkové péči o kus dál, než když si koncem minulého století
budovala Malostranská záložna svůj palác s ozdobnou, mikulášské kopuli téměř
konkurující věží na nároží náměstí.
A konečně se ještě zastavme u těch domů, na které se ze záhadných důvodů
nedostalo. Platí to především o několika domech na Úvoze včetně špitálu na
Pohořelci, které se svými žalostně odranými fasádami nedoporučují právě vhodně
zájmu návštěvníků vyhlídkové cesty na Petříně a Památníku národního písemnictví, zejména jeho restaurační terasy, kam přijde s fotoaparáty tolik zahraničních hostů jako snad nikam jinam. Když se toho tolik opravilo, snad by už bylo
zbylo i na těchto několik domů, tím spíše, že jsou na tak vyhlídkově exponovaných místech, i když by stavba lešení byla trochu náročnější. Snad by zde byla
bývala možná kombinace trubkového lešení se závěsným střešním lešením. —
Ze stejně nepochopitelných důvodů bylo zapomenuto i na velmi pěknou empírovou fasádu domu čp. 59 v Kirovově ulici na Smíchově, zatímco jiná, daleko
podřadnější průčelí byla pečlivě opravena. Proslýchá se sice, že dům má být
zbořen, ale máme přece památkový zákon! — A stejně tak si těžko vysvětlíme,
proč se v období těchto hromadných oprav nepodniklo- něco na zlepšení vzhledu
odhaleného dvorního traktu domu čp. 539 (Říční 2) při vstupu do parku na
Kampě, kde po odbourání nízkých domků a přístavků byly odhaleny nevábné
nedbalky domu s příslušenstvím na pavlačích a odranou boční zdí nad Čertovkou.
Byl by stačil vlídný nátěr a trocha popínavé zeleně, která by byla všechny nedostatky ohleduplně zastřela, takže by přestaly tak přímo odpudivě působit na
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návštěvníky Kampy i na naše milé hosty. A ani náklad, vynaložený na vylepšení
tohoto zákoutí na okraji Čertovky a pražských panoramat, by nebyl býval neúnosný.
Lee to jsou jen dobře míněné připomínky na okraji skutečně velkoryse podnikané akce, jíž rovné si nevzpomínáme, kam naše pamět sahá. Nesmíme jen váhat
poučit se na několika nezdarech, abychom příště pozvali své hosty do Prahy
ještě krásnější.
Milada Lejsková-Matyášová

Několik poznatků
o gotické domovní zástavbě
Nového Města pražského
Nové Město bylo v rámci zájmu o architektonický vývoj Prahy až do nedávná
popelkou. Hodnotil se jeho složitý, zčásti různorodý půdorys i jeho architektonické solitéry, kostely, kláštery a paláce, historická domovní zástavba zůstala
však takřka nepovšimnuta. Po radikální přestavbě celých čtvrtí zapomnělo se
pomalu, že novoměstské ulice jsou historickým prostředím, zčásti stejně starým
jako na Starém Městě. Víme dnes již bezpečně, že velké části Nového Města mají
svůj původ již v období raně feudálním.
Relativně menší stavební hodnota budov v okrajových oblastech Nového Města
a současně radikální přestavba jeho centra způsobily, že architektura novoměstských domů byla až do dnešní doby zcela stranou odborného zájmu. Čestnou
výjimkou byl článek Pavla Janáka 1 o gotických sklepích jihozápadní strany
Václavského náměstí v úseku od Můstku k Vodičkově ulici a stať Hlubinkova 2 .
Obě studie zaměřily se ovšem převážně na konstatování gotických městských
objektů zbořených v rámci kapitalistické přestavby Nového Města. Loňského roku
byl ve Státním ústavu pro rekonstrukci zahájen průzkum novoměstských domů,
soustředěný především na objekty zevně nenápadné a do památkové ochrany
nezařazené. Práce přinesla již v krátké době zajímavé výsledky. Na Novém Městě
se vyhranily celé oblasti, kde se historická domovní zástavba uplatňuje dosud
dosti výrazně.
Velmi pozoruhodný soubor domů gotického původu, obklopených ovšem zčásti
novodobou převýšenou zástavbou, představuje Spálená ulice, významná komu1

2

P. Janák, Co můžeme se ještě dozvěděli o středověku Václavského náměstí, Kniha o Praze IV.,
Praha 1933, 173 ad.
R. Hlubinka, Středověké domy a opevnění Nového Města a Vyšehradu, Zprávy pam. pece
VIII.(1948), 63 ad.
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nikace již v době raně feudální. V řadě domu na východní stráně ulice od Národní
třídy se jeví jako první historický objekt dům čp. 66, nově postavený v pozdním
klasicismu druhé čtvrti 19. století, ale dosud s částečně porušenými gotickými
.sklepy. Jeho jižní soused vznikl spojením dvou domů (čp. 67 a 68) při nové
výstavbě Josefem Kaurou v roce 1836. Levému gotickému domu (čp. 67)
nasvědčují dva hloubkové sklepy s lomenými valenými klenbami. Středověký
původ pravého domu (čp. 68) dosvědčuje kamenný sklep vzadu, situovaný mimo
pravý okraj parcely, doklad zrušené uličky, která původně probíhala mezi domy
čp. 68 a 69.
Daleko poutavější je dům čp. 69 se složitými gotickými sklepy, přední má
půlkruhovou valenou klenbu s vrcholnicí rovnoběžnou s uličním průčelím. Gotický dvojtraktový rozvrh se uplatňuje i v přízemku. Pro zajímavost lze dodat,
že dům prodělal významnou úpravu po r. 1761, kdy ho koupil architekt Jan Josef
Wirch8. Jeho dílem byla nepochybně skvělá pozdně barokní kompozice zahradních průčelí přední i zadní budovy a zahrady, zachycená na katastrálním plánu
z let 1841—42, zničená při pozdějších přestavbách domu v 19. století. Wirch držel
dům do r. 1765. Následuje sousední dům čp. 70 — podle křížových kleneb
přízemku barokního charakteru, avšak se zachovanou jednotraktovou gotickou
dispozicí při ulici s nedlouhým *pravým křídlem. V celé šíři budovy se prostírá
při průčelí monumentální gotický sklep s lomeně valenou kamennou klenbou,
jejíž vrcholnice běží opět rovnoběžně s ulicí. Ve své původní středověké podobě
se řadil dům čp. 70 k dosti četným gotickým obytným budovám jednotraktové,
šířkové dispozice.
U silně přestavěného objektu čp. 72-11 se setkáváme opět s gotickým půlkruhově valeně zaklenutým sklepem s vrcholnicí klenby rovnoběžnou s průčelím.
Stejně orientován je přední sklep sousedního nárožního domu čp. 73. Dva jeho
další gotické sklepy pokračují podél ulice Purkyňovy.
Dále k jihu lemoval východní stranu Spálené ulice židovský hřbitov, zrušený
králem Vladislavem v druhé polovině 15. století. Z pozdně gotické domovní zástavby prostranství hřbitova při Spálené ulici se zachoval kamenný sklep v barokní budově fary u sv. Trojice (čp. 80).
Přejdeme nyní na západní stranu Spálené ulice, kde stojí rovněž několik poutavých domovních architektur středověkého původu. V domě čp. 100 se zachoval
toliko gotický sklep vlevo při ulici s takřka zalomenou kamennou valenou klenbou. Nároží Spálené a Ostrovní ulice zabírá dům čp. 103 s ušlechtilou pozdně
barokní fasádou. Široké, šestiosé průčelí naznačuje, že jádrem objektu byly dva
spojené gotické domy se dvěma skupinami sklepů. Výstavnější byla budova při
nároží s křídlem při Ostrovní ulici, pod kterým se prostírá sklep s půlkruhovou
kamennou valenou klenbou s vrcholnicí kolmou k hlavnímu průčelí. Při nároží
je situován menší sklep s valenou klenbou parabolického zakřivení. V přízemí se
zčásti zachovaly renesanční klenby.
Protilehlý nárožní dům čp. 102, přestavěný a zvýšený o druhé poschodí v roce
1843, obsahuje pravděpodobně rovněž gotický sklep.
3

Archív hl. m. Prahy sign. 3787 fol. 375 p. v.
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Zajímavý byl architektonický vývoj nedalekého domu čp. 98-11. Vpravo dispozice při ulici je situován skoro čtvercový sklep valené zaklenutý s vrcholnicí
rovnoběžnou s průčelím, vlevo na nižší úrovni leží velký obdélný sklepní prostor
s lomenou valenou klenbou, jejíž vrcholnice je kolmá k ulici. Nedosahuje až
k jižní straně parcely, takže'lze předpokládat, že mezi čp. 98 a 97 byla původně
ulička. Skoro uprostřed velkého sklepa stojí mohutný hranolový piHř, z něhož
jsou rozepjaty kamenné oblouky k východnímu i západnímu čelu sklepního
prostoru a též k jeho jižní stěně. Poslední oblouk je výrazně zalomen. Nesly
zřejmě střední zdi gotické budovy. Nad úrovní terénu byl dům postaven zcela
nově v období raného baroka po třicetileté válce, druhé patro přibylo až v pozdním 18. století.
Rozvrh a umístění nevelkých valeně zaklenutých sklepů domu čp. 96 nadhazuje možnost, že parcela vznikla spojením dvou malých domků. Sklepy jsou
situovány pod levou polovinou dnešní budovy. Gotický objekt měl toliko hloubku
předního a středního traktu hlavní budovy. K jeho rozšíření a přestavbě došlo až
po r. 1766, druhé poschodí přední budovy přibylo v letech 1804—05 podle plánu
Zachariáše Fiegertha, třetí poschodí je z r. 1869.
Dvouposchoďový dům čp. 95 postavil nově Josef Maličký v r. 1845, ve sklepě
při ulici se však zachovala zčásti kamenná valená klenba s vrcholnicí rovnoběžnou
s průčelím.
Architektonicky nejpozoruhodnějším zjevem gotické zástavby Spálené ulice
jsou domy čp. 91 a 90. Typickou dispozici dosti častou u novoměstských gotických domů má čp. 91-11. Jeho středověké jádro sestává z jednotraktového křídla
při ulici a krátkého křídla po pravé straně někdejšího dvora. Valené klenby přízemku bez lunet jsou snad zčásti rovněž gotického původu. Rozvrh předního
křídla se opakuje v kamenných půlkruhově valených sklepích, z nichž pravý má
vrcholnicí kolmou k průčelí a levý rovnoběžnou.
Dům čp. 904 vznikl spojením dvou gotických objektů, jejichž organismus lze
zčásti dosud určit. Oba měly patrně podobnou dvoukřídlou dispozici jako sousední čp. 91. Přízemní místnost vpravo při ulici, skoro čtvercového půdorysu,
má jedno pole křížové žebrové klenby, hruškové profilace, jediný dochovaný
příklad u novoměstského měšťanského domu. Po západní straně žebrově zaklenuté nárožní místnosti přiléhá prostor s půlkruhovou valenou klenbou s vrcholnicí rovnoběžnou s průčelím, snad rovněž gotického původu. Gotický sklep tohoto
pravého domu se omezuje na rozlohu přední místnosti. Má půlkruhovou kamennou valenou klenbu s vrcholnicí kolmou k průčelí.
Méně se zachovalo ze středověkého stavu někdejšího samostatného levého
domu. Prokazuje ho nejzřetelněji velký sklep pod dřívějším levým dvorním
křídlem s valenou kamennou klenbou výrazně parabolického zakřivení, přístupný
půlkruhovým okoseným portálkem. Jedna místnost přízemku má zajímavou renesanční klenbu. Konečně v klasicistním domě čp. 88, zvýšeném o dvě poschodí
v roce 1920, je po severní straně při ulici umístěn sklep s kamennou valenou
klenbou, za ním následuje v poněkud vyšší úrovni rovněž půlkruhově valeně
4

R. Hlubinka, cit. dílo, 76.
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Plánek Spálené ul. na Novém Městě pražském
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zaklenutý prostor, cele omítnutý. Zjištěné fragmenty gotické zástavby Spálené
ulice patří převážnou většinou ještě době lucemburské. Nasvědčuje tomu především žebrová klenba domu ěp. 90-11. Průzkum prokázal současně středověký
původ dnešní uliční cáry. Na rozdíl od většiny domů staroměstských jsou novoměstské objekty nad úrovní terénu pronikavě pozměněny. Souvisí to se skutečností, že byly již od počátku budovány daleko méně solidně, někdy z větší části
ze dřeva. Byly také zásadně menší než staroměstské, třebas na velkých parcelách.
Gotické novoměstské domy důsledně jednoposchoďové měly nejčastěji dispozici
dvoj trak to vou, nebo jednotraktovou s dvorním křídlem. Sklepy byly často umístěny podélně k ulici, takže vrcholnice valené klenby probíhala rovnoběžně s průčelím budovy. Celkově se lišily novoměstské gotické domy od staroměstských
netoliko jednodušším vybavením architektonickým, menší stavební hodnotou, ale
především i dispozičně. Zajímavý, dosud zcela neznámý soubor domů gotického
původu se zachoval i v blízké ulici Mikulandské. Povšimneme si několika z nich.
Středověké jádro má již pozdně barokní palác na nároží Národní třídy (čp.
118-11) s gotickými sklepy, největší má lomenou valenou klenbu s vrcholnicí
kolmou k Národní třídě. I v sousedním klasicistním domě čp. 119, na městišti
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dvou středověkých objektů, se zachoval gotický sklep vpravo dispozice s valenou
klenbou rovnoběžně s ulicí. Stejnou dispozici má gotický sklep v sousedním domě
cp. 120, jehož zajímavá renesanční výstavba pochází podle zmizelého letopočtu
z roku 1615.
Z hlediska poznání středověkého Nového Města má velký význam i dům
cp. 121, dnes vysoký ctyřposchoďový objekt s neobarokní fasádou. Vnitřek přední
budovy má v přízemku převážně barokní klenby, mezi nimiž se odlišuje plná
valená klenba krajní místnosti při ulici vlevo dispozice, nepochybně gotického
původu. Původní středověký rozvrh naznačují sklepy. Ukazuje se tu, že hlavní
budova domu cp. 121-11 vznikla spojením dvou gotických objektů, jejichž přední
sklepní prostory (u levého dva, u pravého jediný) mají opět valené klenby
s vrcholnicemi rovnoběžnými s ulicí. Tento systém byl v Mikulandské ulici použit
u několika domů vedle sebe. Gotické sklepy, přiléhající vzadu k předním suterénním prostorům cp. 121, právě při severním i jižním kraji parcely, naznačují současně, že oba domy měly s největší pravděpodobností dvoukřídlou dispozici,
jakou jsme poznali nejlépe u cp. 91-11.
S gotikou se setkáváme i u domu ěp. 123 na nároží Mikulandské a Ostrovní
ulice. Nad úrovní terénu byl objekt nově postaven stavitelem Janem Halou
v r. 1835. Ze staršího domu zbyly dva rovnoběžné sklepy s hloubkovou osou
kolmou k Ostrovní ulici. Pravý má dosud lomenou valenou klenbu. Na protilehlé,
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západní straně Mikulandské ulice zbývá z historické zástavby toliko rozlehlý
barokní palácový objekt čp. 135-11 s gotickými sklepy.
Stručné přehlédnutí zbytků gotických domů ve dvou novoměstských ulicích
jistě plně dostačuje k představě jejich početnosti a zajímavosti. Jsou roztroušeny
takřka na celé rozloze Nového Města a nechybí u většiny jeho hlavních ijličních
prostorů a náměstí, včetně Václavského a Karlova. V rámci této stručné stati nelze
příklady další novoměstské domovní zástavby vyčerpat ani heslovitě. Připomeneme jich jenom několik pro bližší představu celého problému. V někdejších
Jirchářích se zachovalo několik zbytků gotického původu, které tvoří ve Pštrosově
ulici souvislou skupinu, v domech čp. 192, 193, 194 a 195-IL Gotické počátky má
i několik domů v ulici Jungmannově. Původní gotické jádro dnes pětiposchoďového domu čp. 22-11 mělo jednotraktovou dispozici patrnou dosud ve sklepích
s kamennými valenými klenbami s vrcholnicí rovnoběžnou s ulicí. Objekt byl
rozšířen a současně zvýšen až při barokní přestavbě 17. století. Obdobný rozvrh
měl i jednotraktový šířkový gotický dům, patrný ve sklepích pozdějšího renesančního a barokního paláce čp. 137-II na Národní třídě. Dalším význačným
příkladem gotického domu s šířkovým jednotraktem a krátkým pravým dvorním
křídlem je čp. 670 na Karlově náměstí. Původní situace je dobře patrna ve
sklepích.
Rada gotických domů se ve fragmentech zachovala i ve Vodičkově ulici, kde
existuje dokonce velmi souvislá skupina historické zástavby v objektech čp. 677
až 680-11. Několik domů s gotickými jádry stojí i v ulici Palackého. Výjimkou
není ani Václavské náměstí, kde byl zjištěn kamenný gotický sklep dokonce pod
zajímavým secesním domem čp. 775-11, který chybí na Janákově plánu. Z ostatních objektů lze připomenout pozoruhodný lomeně valený gotický sklep pod
nárožním domem při vyústění Jindřišské ulice čp. 831-11, jehož situování dokládá
současně poněkud odchylné středověké stavební čáry budovy.
Domy gotického původu stojí dosud na Jungmannově náměstí, dva (čp. 765
a 766) na novoměstské straně ulice 28. října mají gotické sklepy. S gotikou se
ojediněle setkáme i ve Štěpánské ulici. Gotika nevymizela cele ani z ulice Jindřišské a z novoměstské strany Příkopů, středověká jádra se zčásti zachovala
i v palácové zástavbě Panské ulice a nechybí zcela ani v Nekázance.
Gotickou ulicí je do značné míry i Hybernská. Podrobnějším průzkumem řady
budov se středověkými substrukcemi bylo by možno si do značné míry představit
i zde původní rozvržení parcel a základní dispozice jednotlivých budov. Ulicí
Havlíčkovou, s řadou historických domů gotického původu, se dostáváme Na
Poříčí, kde udiví mohutné gotické sklepy v pozdně klasicistních domech čp. 1070,
1074 a 1076. I ve značně přestavěné Petrské čtvrti stojí dosud několik domů
s gotickými fragmenty.
Závěrem možno prohlásit, že gotické Nové Město Karla IV. žije dosud nejen
v rozvrhu uliční sítě a monumentálních budovách kostelů, ale i v dlouhé řadě
poutavých středověkých domů. Hlavním cílem této stati nebylo však toliko přehledné zpracování některých příkladů gotické domovní zástavby Nového Města
pražského, ale především upozornění na stále naléhavější problematiku jeho
památkové ochrany. Z tohoto hlediska třeba Novému Městu věnovat relativně
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více zájmu, než ^ostatním architektonicky výstavnějším pražským čtvrtím, neboť
je rozhodně více ohroženo. I když si nelze zastírat, že v některých případech méně
významných a stavebně nepříliš hodnotných objektů nebude možno aplikaci
památkové ochrany požadovat bezvýhradně a její realizace byla by značně obtížná, přece nutno stanovit pevný požadavek, aby převážná část historických
domovních objektů Nového Města byla podle možnosti zachována. V případech,
kde bude rozhodnuta demolice budovy, měla by jí předcházet podrobná dokumentace všech urbanisticky nebo architektonicky pozoruhodných částí. Nestalo se
tak při nedávné demolici domů čp. 1174 a 1175-11 v Petrské ulici s ojedinělým
novoměstským fragmentem románského zdiva, o kterém bylo referováno již
v minulém ročníku Ochrany památek 5 . Třeba si řádně uvědomit, že zachované
^novoměstské historické architektury jsou torzem velkého uměleckého bohatství,
které bylo z velké části devastováno v průběhu sta let před druhou světovou
válkou. Osudem Nového Města se stalo jeho velkolepé plánování 14. století, které
vytvořilo široké ulice a ponechalo mnoho nezastavěných ploch. Obě tyto skutečnosti byly pobídkou kapitalistické spekulaci, která se na Nové Město vrhla daleko
intenzivněji než na ostatní pražské historické čtvrti a přenesla do něho hlavní
těžiště celoměstského života s jeho centrálními funkcemi. Úkolem dneška je zachránit všechny hodnotné a života schopné fragmenty historické novoměstské
zástavby. V pomoci tomuto úsilí spatřuji hlavní význam tohoto článku.
Dobroslav Líbal

Mikoláš Aleš a staré památky
Příspěvek

ke v z p o m í n c e

110. n a r o z e n i n

Alšových

r.

1962

Mikoláš Aleš měl od mládí pozorný zájem o všechno, co souviselo s dějinami
národa a jeho lidu. Byly to i staré památky od dávných dob, které ho obklopovaly
a budily jeho pozornost. Jeho rodný jihočeský kraj byl bohatý památkami. Jeho
rodiště Mirotice bylo však památkově chudé. Z přestavby kostela sv. Jiljí z X I I .
století zbyla jen štíhlá, čtyřpatrová věž se zbytkem podvojného románského okna
a proti ní týčí se z konce 17. stol. barokní zvonice s bání, prosvětlená lucernou.
Na povlovně stoupajícím bezejmenném náměstí bylo několik nevýznamných
barokních průčelí, z nichž zvlášť vynikalo průčelí s obrazem P. Marie na někdejší
usedlosti Alšova rodu, po němž se jí říkalo Alšovna. Za ústupu Němců ke konci
r>

J. Muk ml., Neznámé zbytky románské zástavby Petrské čtvrti na Novém Městě pražském,
Ochrana památek 1959, 110-111.
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druhé světové války byly Mirotice dne 29. dubna 1945 bombardovány a několik
starých domů i s Alšovnou zničeno. Za náměstím na prostranství zvaném „na
Pátku" před hospodářským dvorem, někdy dolnorakóuských premonstrátů
v Schloglu, stojí nevalná socha Jana Nepomuckého z konce 18. století. Za mostem
na levém břehu říčky Lomnice se krčí u silnice malá kaplička — a to bylo vše,
co nejdříve uviděly dětské oči Mikoláškovy ze stavebních památek.
Bohatší pastvou pohledovou byly stavby v Písku, kam se jeho otec František
Aleš s rodinou přestěhoval v lednu roku 1856 za lepším živobytím. Ale již v srpnu
opouští Písek a stěhuje se s rodinou do Prahy, kde bydlí v Lodecké ulici u Petrského náměstí v domě čp. 1184, zvaném podle domovního znamení „U klíčů".
Tam čtyřletý Mikoláš se ocitá v prostředí pražských památek, které poznává
nejprve při chlapeckých hrách v Petrské čtvrti s gotickým kostelem sv. Petra,
starou zvonicí a starými domy. Kreslířský zájem o podoby starých hradů, kostelů
a domů budily v něm sešity kreseb jeho starších bratří Františka a Jana, žáků
hlavní školy u sv. Petra, v nichž byly vedle zvířat a ptáků i obkresleniny hradů,
domů a kostelů.
Při procházkách Prahou s otcem, bratry a strýcem Tomášem Fanfulem, bratrem své matky Veroniky, vidí podobné krásné domy i kostely ve skutečnosti a na
Hradčanech královský hrad a vznosný gotický chrám sv. Víta. Slyší o všem tom
viděném vypravování otcovo á vzpomínky strýcovy. Byly ty dojmy Alšova
dětství v Praze tak silné, že si z nich ve své vnímavé a bystré mysli leccos
zapamatoval po celý život. Pobyt pražský byl však pro něho krátký, když otec
v Praze existenčně nezakotvil. Vrací se s matkou na formanském voze za mrazivé
zimy v únoru 1858 zpět do Mirotic.
Bylo to štěstím jeho malířského života, neboť rodný kraj se svérázným lidem,
půvabnou přírodou a starými památkami byl pro jeho nadání a výtvarnou paměť
a představivost bohatou, živou studnicí všech prožitků mládí, z níž čerpal po celý
svůj pracovní život. Jako mirotický školák znal za svých po tulek všechny vesnice
kolem Mirotic, v nichž upoutala jeho zvídavou mysl každá zvláštnost a zajímavost, kterých neměly Mirotice. Lučinami podél Lomnice často zabíhal s kamarády
k nedalekému baroknímu loveckému zámečku „Karlovu" v lesích. Jindy byly to
sousední Cimelice s výstavným zámkem a barokním kostelem a v jejich blízkosti
ves Rakovice s nevýstavným zámečkem a kostelem. Od nich vedla cesta rakovnickým lesem k mirotickému s tajuplným názvem „Hrad" a do vesnice Boudy
s rozlehlým poplužným dvorem píseckého zboží. Vesnice Strážovice, druhdy
s tvrzí manů zvíkovských, změněnou v barokní zámek s kaplí a sochou Jana
Nepomuckého, Radobytce s kostelem se zachovalým gotickým portálem a rytířskými náhrobky, Cerhonice se starou tvrzí s přistavěným k ní zámkem a boží
muka u cesty uzavíraly nejbližší kruh starých památek pro chlapecké zájmy
Mikolášovy.
Poučení o dějinách vesnic a jejich obyvatelů dostal od vzdělaného otce, který
se živil písařením v Miroticích a okolí, když jej doprovázel za chlebem do okolních a vzdálenějších vesnic. U cest a v polích upoutaly ho boží muka a kapličky
v stínu stromů. Byly to hlavně poučné výlety, které podnikal o prázdninách se
svými bratry, když přišli domů ze studií na gymnasiu v Písku. Vždyť zájmem
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jeho bratra Františka byla historie a Jana zase příroda a kreslení. Spojení těchto
zájmů bylo velkým obohacením Alšova ducha. Podnikali celodenní výlety Lučkovicemi k velkému rybníku „Labuť" u Myštic a od něho vedla jejich cesta do
Černívska k malé hradní zřícenině na kopci a pak do Blatné, k hlavnímu cíli
výpravy. Kraj znamenán byl čtyřmi starými slavnými hrady: Blatnou, Pískem,
Zvíkovem a Orlíkem. Všechny tyto hrady Mikoláš poznal, zejména když sám
od roku 1862 studoval na gymnasiu a pak na reálce v Písku. Osídlené hrady
Blatnou a Orlík poznával zevně, ale za to písecký a Zvíkov ve všech vnitřních
prostorách s umístěnými malbami, které byly mu i malířskou školou. Však tyto
dva hrady, dokonce kdysi i královské, nejvíce si zamiloval a k nim se vracel rád
po celý život. Za studijních let v Písku byly to i veřejné vlastenecké výlety na
Zvíkov na posilu národního uvědomění. Ale i z Mirotic s otcem a bratry chodíval
přes Ostrovce žbonínskými lesy k ftíčkám a na Zvíkov, spojuje tak krásu jihočeské přírody s památným hradem. Poznaná historie všech čtyř hradů byla často
již i historií národa.
Za studií na Akademii v Praze přijal Aleš rád poslání, aby pro Archeologické
památky o prázdninách roku 1872 se svými spolužáky obkreslil zvíkovské
malby, jak o tom svědčí jejich zápis v pamětní knize zvíkovské: „Dne 5. září
L. P. 1872 přišli jsme malby zvíkovské pro Archeologické památky obkresliti.
Mikoláš Aleš, Baltazar Kutina, Jakob Schikaneder, vesměs žáci Pražské akademie
výtvarných umění." Tehdy to byl Alšův nejdelší pobyt na Zvíkově, téměř čtrnáctidenní. Z českých hradů byl Alšovu srdci Zvíkov nejmilejší i nad královský Karlštejn, jak v dopise příteli 30. listopadu 1893 napsal: „nad Zvíkov na světě není."
Bylo proto jeho touhou, aby svoje jméno a umění spojil se Zvíkovem tak jako
zemřelý v roce 1884 malíř Petr Maixner, jehož umění si velmi vážil, a který
restauroval a doplňoval temperové (malby zvíkovské z XV. století v hořejším
ochozu a v komnatě zvané „Svatební síní", způsobem však neodpovídajícím
zásadám konzervačním. Aleš s druhy svými obkresloval malby ještě v původním,
byť již schátralém stavu. Skoda, že kresby ty nejsou dnes známy a nebyly ani
reprodukovány. Aleš pro sebe vykreslil obrysem svatební průvod ze síně a Zvíkovské patrony z kaple, které jsou zachovány.
Majitel Zvíkova, orlický kníže Schwarzenberg v osmdesátých letech zajišťoval
stavebně ohrožené zdivo hradu před další zkázou. V té době stavebních prací
na Zvíkově se obrací Aleš v roce 1889 na syna majitele hradu Bedřicha Schwarzenberga s žádostí, aby se přimluvil u svého otce, aby mu zadal „obnovení
a doplnění starobylých freskových maleb zvíkovských". V Alšově archívu se
zachoval opis Alšova dopisu, napsaný rukou jeho příbuzného Josefa Alše-Lyžce,
který na stylizaci spolupracoval.
Po vysvětlujícím omluvném úvodu Aleš v dopise uvádí, že „není pochyby, že
Váš otec zadá opravu vzácných maleb na galerii staroslavného hradu zvíkovského,
kterou zvěčnělému bystroduchému Maixnerovi, bohužel, dokončiti dopřáno nebylo. I netajím se tím, že jest mou touhou největší dokonati co zmíněný již mistr
započal. Za jinošských let v době, kdy na pražské malířské akademii jsem studoval, přečasto jsem o prázdninách z rodiště svého Mirotic navštěvoval věkopamátný hrad zvíkovský a musím doznati, že právě tyto cesty nezůstaly bez

29

značného vlivu na mé umělecké tvoření. Všímal jsem si bedlivě heraldiky české
i stejně horlivě studoval jsem minulých století bohatýrské postavy, jakož i to,
co charakteristického bylo a udržovalo se u lidu vesnického. Vrcholem pak snah
mých bylo a jest vystihnouti typus národní a vyjádřiti ho co nejvěrněji." Pak
poukazuje na svůj lunetový cyklus „Vlast" ve foyeru Národního divadla, na
ilustrace a svá pražská sgrafita a pokračuje: „Jsem si vědom všech obtíží, s nimiž
spojeno jest opravování starodávných maleb, rovněž tak ale jsem si vědom toho,
že dovedu provésti to, oč se ucházím. S pravým nadšením i velkou láskou, kterou
odevždy jsem choval ku všem památkám umění českého, pracoval bych na věci
mně svěřené a jsem si toho pevně jist, že vytvořil bych dílo ceny trvalé, jakož
i že získal Vaší rodiny spokojenost nejvyšší." V závěru ještě uvádí, že nadbytkem nikterak neoplývá, takže přímluva byla by dobrým skutkem.
Bedřich Schwarzenberg dopisem 24. srpna z Cimelic odpověděl Alšovi, že „jak
je mu známo, provozují se nyní na hradě zvíkovském stavby, kterých nevyhnutelně třeba ku zachování hradu samého, tak zejména upevnění a dílem znovuvystavení zvětralých již základů hradebních, kteréžto práce mnoho času i nákladu
vyžadují. Dokaváde stavby tyto zcela ukončeny nebudou, nelze pomýšleti na upravení vnitřních místností hradních, jelikož by každá dotyčná práce stálým prachem
a hojným rumem poškozena byla. Jest úmyslem mého otce pokračovati v opravení maleb chodby, kteréžto zesnulý P. Maixner tak umělým způsobem započal,
však prozatím upustiti se muselo, jelikož uvedené opravy nezbytnými jsou. Mimo
toho též hodláme upraviti některé síně, v kterých též zbytky maleb se objevily.
Žádám Vás, velectěný pane, byste ráčil přijmou ti nejuctivější dík náš za laskavou
nabídku nám učiněnou, kterou bohužel pro nynější dobu za uvedenými důvody
použiti nelze.4'
Aleš v dalších letech několikráte navštívil při každé příležitosti Zvíkov sám
i s rodinou a při návštěvě se synkem Tomášem tam i z 27. na 28. července 1893
přenocoval. Nesledoval však stavební práce na Zvíkově, aby po jejich dokončení
obnovil svou restaurační nabídku maleb, které po Maixnerovi provedl jeho spolužák z Akademie prof. Bohumír Roubalík. Byl již zahrnut jinými pracemi, hlavně
prováděním domovních sgrafit. Je toho však v jistém směru litovat, neboť mohl
zanechat důkaz, jak byl by provedl opravu, případně doplnění gotických maleb
jako jejich odchovanec.
Nesplnila se ani druhá Alšova touha, aby svým uměním vyzdobil síně Karlštejna, druhého mu nejmilejšího hradu. V roce jeho padesátých narozenin usnesl
se výbor pro opravu Karlštejna dne 28. listopadu 1902 za předsednictví tvůrce
Národního divadla arch. Josefa Zítka, aby byl Aleš pověřen „sděláním návrhů
ve příčině vnitřní výzdoby síní v paláci císařském, a to zejména předem síně
rytířské". Širší restaurační komise pro opravu hradu dne 27. prosince 1902 zadala
mu za 1000 korun provedení náčrtků pro malbu velké rytířské síně. Aleš, který
za hovorů říkal, že by si přál, aby mohl vyzdobit Karlštejn, s nadšením se pustil
do práce a již 12. ledna 1903 oznámil malíři Janu Prouskovi, že to má promyšlené
a 15. února dodává: „Tento týden omaluji ještě ty návrhy pro Karlův Týn. No to
už je hračka." Za tři týdny nato zapisuje do kalendáře: „18. února dohotoven
návrh pro rytířskou síň na Karlově Týně."
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Pro výzdobu síně navrhl u stropu ornamentální pás se znaky všech karlštejnských purkrabí a nad vchodem, orámovaným akantovými rozvilinami, umístil
svatováclavskou orlici s nápisem: „Nedej zahynou ti nám ni budoucím, Svatý
Václave". Nad podlahou celé síně rozvinul malovaný řásnatý závěs, koltru, který
inezi pěti okny, orámované akantem, činí podnož čtyřem rytířským českým
králům na koních: Přemyslu Otakarovi, Václavu II., Janu Lucemburskému
a Karlu IV. Všechny postavy vytvořil v gotickém pojetí podle starých pečetí. Užší
komise o Alšově výzdobě síně jednala ještě 9. května 1903, ale ku provedení
nedošlo, jak vzpomínal Aleš, pro nesouhlas arch. Josefa Schulze, který nebyl
Alšovi nakloněn. Návrhy Alšovy jako závěsné obrazy jsou vystaveny v rytířské
síni, a tak přece je jeho jméno a umění spojeno s Karlštejnem.
Ve své tvorbě Aleš zpodobnil Zyíkov roku 1899 v kartónu pro sgrafito na
Dvořáčkově hotelu v Písku „Písečtí studenti pozdravují Zvíkov", když si jej dvakráte již načrtl tužkou v zápisníku a perem v roce 1902 v obrázku „Sv. patroni
Zvíkova" — Václav a Mikuláš — se znaky, rožmberským a švamberským, bývalých majitelů Zvíkova. Rovněž Karlštejn je vykreslen roku 1889 na titulním
listu Storchova zpěvního věnce a v roce 1895 v návrhové kresbě pro průčelí
Zemské banky. Ale i jiné hrady se objevují v Alšově tvorbě: Písek, Rábí, Trosky,
Frýdštejn, Hasenburk, Pražský hrad, města Písek, Plzeň, Praha, kostel mirotický a kostely jihočeských vesnic, jejich tvrze a dvorce, kapličky a boží muka,
barokní sochy svatých, o nichž říkal: „Tak rád bych na návsi české dědiny vymaloval sochu Mistra Husa místo sv. Jana, ale nemohu, když už ta naše dědina
tak vypadá." I v těch hradních zříceninách, jimiž zdobí českou krajinu, dají se
zjistit prvky našich hradů. Velkou pozornost věnoval archeologickým nálezům
a vyzbrojoval i ozdoboval jimi své slovanské hrdiny. Sám měl malou sbírku
z vykopávek mohyl s neolitickým bůžkem i ze starých hradů, ale i sbírku lidových památek s čakany a valaškou. Jen litoval, že za jeho doby, za rakouské
vlády, nebyly staré památky šetřeny, jak to připomněl ve svém dopise z cesty po
Itálii 23. července 1879, kam byl vyslán před provedením „Vlasti" ve foyeru Národního divadla. Píše příteli a svému příznivci Alexandru Brandejsovi do Suchdola u Roztok:
„Drahý příteli! Já jim dávám vědomost, že se nacházím ve Florenci. Je holt
to druhý Rím. Tady je toho nahromaděno zase, že se musí jeden otáčet, aby
koukal. Jedno z nejkrásnějších míst je zde náměstí Signoria se starým gigantickým palácem s erby a krásnými sochami, je jednomu přece jen divné, když
jde jeden z tohoto náměstí ufficiemi, kdež v řadách stojí mramorové řady Floreňtiňanů, tu Michel Angelo, tu Petrarca, Dante, Bocaccio, Leonardo da Vinci,
Orcogna atd.
V prostřed města stojí nádherná stará katedrála, pokryta celá černým a bílým
mramorem. Včera mě strašně zajímala freska od Dom. Girlandaja Santa Maria
Novella. Z kostelů zdejších mě schází již jen Croce a budu s tím hotov. Dnes
jdu do galerie.
Věru ku podivu tady stojí taková díla na ulici přes staletí — u nás by to chátra
byla jistě již potloukla, a zde jsou ty věci tak jako nové. Bože, je to země, vlast
umění! Jako když na př. jsem jel z Benátek po gondolle, tak ten gondolier na vše
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strany břehu ukazoval paláce a jména jich — slyšel jsem Titian, Tintoretto atd.
Vzpomněl jsem si na naše drožkáře, zdali ti vědí, kdo Brandl, Skréta, Brokov.
A ti chlapi jsou holt na své mistry hrdi."
Jak byl by Aleš, dlouholetý člen Archeologické komise České akademie pro
vědy, slovesnost a umění, uspokojen, kdyby viděl, že za naší socialistické republiky byl vydán zákon ze dne 17. dubna 1958 číslo 22 o kulturních památkách,
jímž jsou pamálky chráněny samým státem, který na jejich záchranu a udržování
vynakládá ročně miliónové obnosy a které lid z kulturního zájmu a lásky k nim
jednotlivě i v hromadných výpravách navštěvuje a obdivuje.
Emanuel

Svoboda

Samsonovy skutky ve sgrafitech
Martinického paláce v Praze
Příspěvek

k poznání

jejich

grafických

předloh

Sgrafitová výzdoba Martinického paláce na Hradčanech (čp. 67) a volání po
její záchraně a obnově byly už několikrát předmětem zájmu klubovního věstníku. Poprvé to byl Václav Wagner, který v roce 1920 upozornil na význam
a výtvarnou hodnotu sgrafit, ukrytých tehdy ještě většinou pod odprýskávající
omítkou,1 po druhé po jedenatřiceti letech se k nim vrátil Josef Mayer, aby
znovu důrazně upozornil, jak jsou sešlá a ohrožená.2 „Doufáme," volal, „že Martinický palác se dočká odkrytí a zabezpečení své sgrafitové výzdoby a není vyloučeno, že by i jeho nádvoří se dalo uvést vybouráním pozdějšího zdiva do
stavu, v jakém se palác nacházel v době, kdy jeho majitelem byl Jaroslav Bořita z Martinic." A zatím uplynulo dalších deset let, tedy téměř půl století od
prvního varovného hlasu (dvě restaurace v roce 1912 a 1920 nebyly přes zásah
Klubu provedeny do důsledku) a Martinický palác je dosud zanedbaným činžovním domem se 70 nájemníky a jeho sgrafita, z nichž zejména nádvorní jsou pozoruhodná svými figurálními náměty, ztrácejí se den ode dne, až zmizí docela.
Nechceme však zániku tak významné renesanční památky přihlížet pasivně,
a proto se pokusíme přispět v hodině dvanácté alespoň k jejímu bližšímu poznání,
které by mohlo být novým východiskem jak zájmu o ni, lak podnětem k jejímu
dalšímu studiu.
1
2

Václav Wagner, Pro záchranu Martinického paláce, Za starou Prahu VII, str. 9—10.
M-r, Martinický palác na Hradčanech, Za starou Prahu XXVI, str. 7.
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Monografisla MS, Samson nesoucí dveře brány z Gázy. Dřevoryt z Liilberovy bible, „wartburské" z r. 1534 (snímek z řeské bible Severýnovy z r. 1537)

Monografisla MS. Samson trhající lva. Dřevoryt z Lulherovv bible, zvané „wartburské" z roku
]53/i (snímek z řeské bible Severvnovv z. r. 1537)

Především si ovšem musíme uvědomit, že sgrafitová výzdoba paláce není jednotná, ale má dvě za sebou nedlouho následující fáze, z nichž právě starší bude
předmětem naší úvahy.
Když si totiž mocný feudál Jaroslav Bořita z Martinic rozšiřoval počátkem
17. století svůj hradčanský palác, zakoupený roku 1583 jeho otcem Jiřím Bořitou, očekával jej i úkol pokračovat ve výzdobě východního průčelí zvětšeného
nádvoří,3 čímž nepochybně podtrhl význam tohoto intimního reprezentativního
prostoru. A jako průčelí do náměstí dostalo své pozdně renesanční štíty a znak
nad portálem, prohlédlo nyní i nádvoří doplněnou sgrafitovou výzdobou, která
navázala sice kompozičním rozvrhem i tematikou na starší, jižnější část této východní stěny, ale přece jen se od ní odlišila ornamentálním dekorem a výraznější technikou provedení.4 Starší sgrafita, zachycující v architektonickém orámování dvou arkádových polí výjevy z historie Samsonovy, náleží tedy oné části
paláce, který dal zřídit ve třetí čtvrti 16. století ze tří měšťanských domů Ondřej
Teyfl z Kinsdorfu, než jej prodal Jiřímu Bořitovi z Martinic.5 Sgrafita jsou dnes
— žel — silně porušena novými okenními otvory, a to právě ve střední části
s figurálními motivy, ale přece jen je dosud možno zřetelně rozpoznat, že iluzívní
pilastr mezi čtvrtým a pátým oknem, počítáme-li zleva doprava, odděluje starší
sgrafita od mladších, to jest skutky Samsonovy od vhodně přidaných činů Herkulových.
Obě tyto série byly pro blízkost námětu v renesanční době velmi oblíbeny a je
skutečně těžko říci, která z nich byla preferovanější. Obě měly celou řadu výjevů, nikterak přesně stanovenou, ale více či méně početnou, jak kterému autoru
vyhovovala, bvl-li to kreslíř předloh nebo rytec, nebo jak to právě potřeboval,
byl-li to výlvarník-dekoratér, tedy sgrafitář, freskař, malíř, řezbář či zlatník.
Historie Samsonova, kterou zde chceme sledovat, mívá v grafických ilustracích
a předlohách nejméně čtvři a nejvíce dvanáct výjevů, z nichž nejpopulárnější je
přirozeně Samson a Dalila6 a po něm snad hned Samson trhající lva. Běžný bývá
i výjev Samsona nesoucího dveře,7 vysazené z brány města Gázy nebo bijícího
oslí čelislí Filištínské, popřípadě bořícího sloupy filištínského chrámu. Řidčeji už
se vyskytuje v cyklických vyobrazeních oběť rodičů Samsonových před jeho narozením, jeho svatba s filišlínskou dívkou v Tamnatě8 nebo jeho oslepení knížaty
filištínskými.9
V Martinickém paláci na Hradčanech se setkáváme se dvěma celkem běžnými
3

Emanuel Poche, Prahou krok za krokem, II. vydání, Praha 1958, sir. 182.
Vladimír Novotný, Poznámky o českém renesančním sgrafitu, Památky archeologické
XXXVII (n. ř. I), Praha 1931, str. 47.
5
Vlasta Dvořáková a Helena Machálková v článku Malovaná průčelí české pozdní gotiky
a renesance (Zprávy památkové péče XIV, 1954, str. 60) kladou proti Novotnému a Pochemu,
kteří rozlišují starší skutky Samsonovy od mladších Činů Herkulových, vznik obou cyklů
do let 1589 až 1590.
e
Např. v Pardubicích a na Kratochvíli v Malém zlatém sále podle předlohy Jodoka de
Winghe.
7
Třeba na radnici v Mladé Boleslavi.
8
Jako na nádvoří zámku v Litomyšli.
9
V nově odkrytých.malbách na Kratochvíli restaurovaných M. Zbíralovou r. 1958.
4
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výjevy z této historie, a to ještč v převráceném sledu, se Samsonem nesoucím
dveře a trhajícím lva, z nichž první je usměrněn ke středu fasády, druhý k nároží.
Oba jsou značně narušeny i v místech, kde není proraženo okno, ale přece z nich
zbývá tolik — mnohem více než z mladšího cyklu s Herkulem — abychom mohli
bezpečně určit, že jsou převzaly z cyklu Lulherovy bible, zvané wartburské, vytištěné roku 1534 u Hanse Luffta ve Wittenberce, i když jsou zrcadlově převrácené. Martinický sgrafitář je však zřejmě nepřevzal z této německé bible, ale
spíše z některé z českých biblí, pro něž byly německé štočky získány, tedy nejpravděpodobněji z bible Sevcrýnovy z roku 1537 nebo z Melantrichovv z roku
1549, 1557 či 1560.
Autorem těchto ilustrací je monogramista MS, činný ve Wittenberce v letech
1530 až 1550, podle Naglera Melchior Schwarzenberg. II. Zimmermann a
H. Roettinger10 uvádějí však ještě jiná jména, ale s malou pravděpodobností.
Roettinger popírá i další možnosti jako Martin Schone, Matthias von Aschaffenburg nebo Moriz Schreiber a připouští spoluúčast jiného rytce, Georga Lembergera.
V našem případě není ovšem tak závažné vyřešit spor německých vědeckých
pracovníků, jako spíše podchytit fakt, odkud si vzal Martinicův sgrafitář svou
předlohu, dokud je ještě kresba sgrafit poněkud viditelná.
Srovnáním s těmito biblickými ilustracemi zjišťujeme tedy, že oba výjevy
patří pětičlennému cyklu, který je v bibli ještě doplněn Samsonem s oslí čelistí,
s Dalilou a bořícími sloupy chrámu. V našich sgrafitech je přesně — třebaže převráceně, jak bylo už řečeno — převzata kompozice obou výjevů i všechny detaily
renesančního německého šatu s podkasanými rukávy a prostříháváním v živůtku
i náramenících. Zredukováno je pouze prostředí, v němž se výjevy odehrávají.
V prvním poli je to jen náznak vegetace a skály, zatímco odpadlo renesančně
chápané město v levé části dřevorytu s otevřenou branou v popředí, ve druhém
zůstal alespoň obrys stromu a zeď vinice z pozadí s náznakem architektonických
detailů předchozí scény v středním plánu. Není vyloučeno, že tyto dva výjevy
doplňoval v Martinickém paláci ještě třetí, soudíme-li podle místa, které zde na
průčelí zbývá, ale je tak silně porušeno, že z figurálního výjevu nezbývá už
vůbec nic. Podle toho však, že v horní části, která se zachovala, chybí oblouk
arkádového orámování, musíme spíš tuto domněnku popřít. Poslední zachovaný
zbytek sgrafita na této straně je postava rytíře, přerušená zřejmě za Martiniců
přistavenou pavlačí. Nezbývá nám tedy než se zde zabývat pouze dvěma výjevy
ze skutků Samsonových a přihlédnout ještě poněkud blíže k jejich grafické předloze.
Ve druhém pražském vydání Severýnovy bible11 je těchto ilustrací monogramisty MS celkem 118 vedle menšího počtu ilustrací drobnějšího formátu, převzatých z prvního vydání Severýnovy bible z roku 1529, a bylo jich užito v po-

10
H. Zimmermann, Bibelttisstattung, Religion in Geschichte und Gegenwart I, str. 1010,
Roettinger, Beitrage zur Geschichte des sáchsischcn Holzschnittes, 1921, str. 66.
11
Státní a universitní knihovna v Praze, značka 54 A 14.
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někud větším počtu, jak již bylo řečeno, ve všech vydáních Melantrichovy bible
do roku 15CI0 i ve dvou biblích polských, vydaných v letech 1561 a 1575
u M. Szarfenbergera v Krakově.12
Česká vydání se od sebe liší jen okrajovými laťkami a bordurami, které doplňují štočky na šíři tisku. Proti cizím mají i pozdější vydání tu výhodu, že nejsou
tak opotřebovaná, poněvadž jak Severýn, tak Melantrich si opatřovali špalíkv,
rozmnožené přímo z německých originálů.1 ;<
Kompozice, jaké zde monogramista MS užil, když tvořil své dřevoryty na
přímý popud Lutherův, je inspirována vzory velmi starými, což je nejlépe
patrné na výjevu Samsona se lvem, oblíbeným již v románském umění. Již tehdy
existovaly dva typy kompozičních schémat, Samson stojící proti lvu. jednu nohu
opřenou o jeho hřbet, a Samson trhající lva zezadu. Zde uvažovaný výjev patří
prvému schématu a v nejinstruktivnější podobě se zachoval na bronzovém dveřním reliéfu jižního portálu dómu v Augšpurku z poloviny 11. století.14 A stejně
jako mistr MS vraceli se k tomuto typu i bibličtí ilustrátoři druhé poloviny 16. století, např. Virgil Solis ve své bibli z roku 1566.
Poznáním této předlohy a její geneze doplnili jsme si představu poškozeného
sgrafita na nádvoří Martinického paláce, abychom ve chvíli, kdy je ještě k rozpoznání, nahlédli do zákulisí této výzdoby a mohli ji začlenit do řady ostatních
výtvarných památek českého renesančního umění, doufajíce pevně, že se v dohledné době v rámci důstojné obnovy celého paláce přece jen dočká své rehabilitace.
Milada Lcjsková-Matyášová

Levobřežní komunikace a Malá Strana
Byli jsme si vždy vědomi, že potřebujeme výkonnou levobřežní komunikaci,
a přece bylo těžké rozhodnout se k nějakým zásadním, do městského celku cize
zasahujícím stavebním činům. Zdálo se nám přirozeným hledat možnosti pro
plynulé napojení jižních částí města se severem a východem, ale obávali jsme se,
že naše zásahy nebudou, nebo nebudou moci být dost ohleduplné, aby neporušily
nenahraditelné hodnoty architektonické a urbanistické, aby nezasáhly klid a vyrovnanost půvabných prostranství a malostranských sadů.
Ze došlo k mnoha pokusům a návrhům, to svědčí někdy o neodpovědnosti
12

J. Muczskowski, Zbior odcisków..Krakov 1849.
Zdeněk Tobolka, Knihopis českých a slovenských tisků od doby nej starší až do konce
18. století, Praha 1941, díl II., str. 66.*
14
Th. Ehrenstein, Das alte Testament im Bilde, Vídeň 1923, str. 491, obr. 29.
13
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a necitovosti, jindy však o vědomí, že se jedná o úlohu velmi zodpovědnou
a těžkou, aby byla Malá Strana zachována ve svých podstatných složkách.
Uvažujeme-li o výtvarných hodnotách malostranského celku, jež je třeba zvlášť
chránit, je jasno, že k nejduležitějším patří charakteristické povlovné stoupání,
počínající zcela nízkým břehem k rozvíjejícímu se amfiteatrálnímu městu, vrcholícímu velkolepým závěrem hradní dominanty. Přitom je důležité, že tyto břehy
jsou bezprostředně přístupné, zejména ve svých sadech. Bylo by tudíž velkou
chybou, volil k vedení léto trasy nábřeží, a to tím spíše, že by byly těžce zasaženy
celé urbanistické skupiny, zejména v sousedství Karlova mostu. Takřka neprostupné, vnitrní městské části jsou rovněž nesnadnou překážkou zásadního a plynulého řešení.
Prinášíme-li návrh výkonné levobřežní komunikace v oblasti Malé Strany,
vycházíme z těchto úvah a z poznání, že směrově a zejména výškově se tu nabízí
situace neobyčejně příznivá pro použití tunelu v řece. řešení poněkud neobvyklé,
ale umožňující velké zjednodušení celého problému.
V podstatě se tu jedná o spojení severního konce Zborovské třídy na Smíchově
s Klárovem bez jakéhokoli zásahu do památkového celku Malé Strany. Zborovská
třída je již nyní velmi vhodnou pražskou tepnou a její kapacita by mohla být
ještě neobyčejně zvýšena dalšími úpravami, takže ji můžeme považovat za skutečnou levobřežní hlavní komunikaci.
Předložený návrh je jednou z řady studií, jež se různí především svým napojením na dnešní komunikační síť a jež vykazuje několik alternativ ve výškovém
řešení.
Pro sklon ramp jsme volili přibližně stoupání horního Václavského náměstí,
sice značné, ale na pražské poměry snesitelné. h. 6,6 % (1:15). Výška průjezdného
profilu tunelu byla v této alternativě stanovena 4.80 m. ale mohli bychom se
spokojit též s výškou 4,50 m. Povrch betonové konstrukce tunelu o síle asi
1 metru je uvažován 1,50 m pod normální vodou. Jelikož je trasa mimo plavební
dráhu, bylo by možno upustit od požadavku splavnosti a spokojit se s hloubkou
menší, např. jen s 60 cm, což by přibližně odpovídalo dnešnímu stavu. Úkol není
tudíž nějak úmyslně usnadněn a mohl by po dalších úvahách dospěl k výsledkům
ještě příznivějším a přesvědčivějším.
Pokud se lýce šířkového profilu a z toho plynoucí kapacity frekvence, lze pro
počáteční údobí uvažovat dva dopravní pasy a v budoucnosti je případně zdvojit
na čtyřpásovou komunikaci.
Zborovská třída podchází Vítěznou třídu a umožňuje tak mimoúrovňové křižování prodlouženého vnitřního okruhu a jelio napojení rampovými nájezdy.
V tomto návrhu je též uvažováno stržení rohového bloku na Malostranském
nábřeží, velmi tvrdého to přechodu k nízkému a měkkému zastavění Malé Strany,
ale též bloku, vvlvářejícího vyvážený prostor bývalého Harrachova náměstí.
S tím souvisí též — je to již starší námět — náhrada prvního bloku smíchovského
Janáčkova nábřeží novou budovou veřejného rázu, například koncertní síní. Tyto
místní zásahy však nejsou nutné, bylo by dokonce možné řešení za zachování
dnešního stavu. Soudíme však. že styk Smíchova s Malou Stranou si zasluhuje
pozornosti a menší oběti.
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Trasa komunikace je vedena tak, aby nezasáhla řečiště Certovky a aby svým
otevřeným ústím zářezu nerozrušila dnešní sady na Kampě. Zářez je tu uzavřen
v místech u menšího objektu mezi Certovkou a Sovovými mlýny, pod nimiž
přibližně je dosaženo dna vodorovné části tunelu. Za Sovovými mlýny je trasa
vedena v řečišti Vltavy, podchází pod Karlovým mostem a dosahuje suché půdy
za severním vyústěním Certovky. Zde opět vystupuje a po otevření zářezu se dělí
na dvě směrové větve, z nichž jedna používá podjezdu pod Mánesovým mostem.
S menší úpravou západního předmostí Mánesova mostu lze získat hladké pokračování levobřežní komunikace nábřežím kapitána Jaroše a navázáním na Chotkovou serpentinu nebo tunel do Dejvic.
Jaké výhody čekáme od .této komunikace?
Předně je to souvislé propojení celého levého břehu velmi výkonným tahem.
Bylo již dříve naznačeno, že se tu jedná o spojení jižních smíchovských oblastí
s prodloužením na výpadovou komunikaci zbraslavskou a na straně severní
o oblast holešovickou s prodloužením dále na východ. K tomu přistupuje severní
oblast dejvická, jelikož tunelový výstup u Chotkovy serpentiny lze zaústit do
Dejvické třídy u dejvického nádraží, to jest do samého centra Dejvic.
Dále získáváme veliké odlehčení průtahu na pravém břehu na Smetanově
nábřeží mezi Národním divadlem á Křížovnickou ulicí, zejména v soutěsce na
Křížovnickém náměstí. Jsme si vědomi osudové spojitosti pravobřežní a levobřežní komunikace a nebezpečí rozrušení staroměstské oblasti při radikální operaci
v těchto místech. Křížovnické náměstí by takto mohlo být zachráněno před příliš
narůstajícím dopravním ruchem.
Spojení s Dejvicemi by mohlo poskytnout skoro rovnocenné, po některých
stránkách dokonce značně větší výhody, než plánovaný tunel pod Petřínem.
Navržená trasa je výlučně pro projíždějící motorová vozidla, uliční systém
Malé Strany by byl zatížen jen místním provozem. Po stránce provádění je důležité, že není třeba sahat k nějakým komplikovaným nebo nezvyklým metodám.
Nejlépe by bylo provádět stavbu v jímkách, tedy v suchu, při čemž by nebyla
ani omezována plavba po řece. Výška hražení zářezových zdí se odhaduje na metr
nad vysokou vodou, což by nebylo s ohledem na poměrně malé zářezy ani zvlášť
patrné z protějšího břehu.
Tato studie je částí větší práce. Myslíme, že toto řešení, jež je obdobou analogického návrhu v Curychu, může zajímat obec čtenářů, kterým je osud Malé
Strany drahý.
Adolf Benš

K stavebnímu vývoji
a k památkovému významu Karlina
Dnešní Karlín, někdejší Špitálsko neboli Zabransko,1 je území, které se svým
přirozeným rázem a povrchovým utvářením podstatně liší od většiny areálu našeho hlavního města.
Skoro všechen terén, na němž se Praha rozkládá, se vyznačuje mnohotvárnou
plastikou reliéfu a jeho namnoze značnými výškovými rozdíly, jež vyvolaly řadu
obtížných technických problému, hlavně komunikačních. Naproti tomu Karlín leží
v rovině, celkem sice nevelké — asi 200 ha — picslo však natolik prostorné, že
se na ní mohl dispozičně rozvinout bez značnějšího střetnutí s přirozenými překážkami toho druhu, jaké např. způsobily obtížnou situaci Žižkova s jeho příkrými ulicemi a silně znesnadněným spojením ve směru na sever.
Společenské poměry, za nichž Karlín počal vznikat, byly dány pronikáním tovární výroby z Anglie do našich zemí a jejím rychle se vzmáhajícím rozvojem
v různých částech Cech. Rovina, na níž se Karlín rozkládá, byla k zakládání továren zvlášť způsobilá, ležíc u samé Prahy, poblíž Vltavy, jíž byl tehdy s nadějemi
někdy až přehnanými pro budoucnost přičítán velký dopravní význam, a po
obou stranách frekventované hlavní silnice, spojující Prahu s českým severovýchodem a odtamtud dále se Slezskem. Tylo příznivé poměry se v bezprostředním sousedství Prahy daly přirovnat jen k poměrům skoro současně vznikajícího
Smíchova. I len ležel na rovině a při významné dálkové komunikaci (z Prahy do
západních Cech), ale Vltava, jež byla pokládána za přednost Karlina, se u Smíchova uplatňovala jako činitel spíše negativní, ztěžujíc jeho spojení s Prahou
a omezujíc je (nehledímc-li k přívozům) na jediný tehdejší pražský most (Karlův)
a od r. 1841 také na most řetězový, postavený v prodloužení Nových alejí (dnešní
Národní třídy). Oba mosty byly nadto ještě příliš excentricky položeny od vlastního jádra Smíchova, a tak teprve most Palackého, vybudovaný v letech 1876
až 1878, přinesl alespoň na čas určité zlepšení.
Předpoklady pro úspěšný rozvoj Karlina jako sídla průmyslových podniků
byly ledy od počátku příznivější než kdekoli jinde na obvodu tehdejší Prahy, a to
se projevilo rychlým jeho růstem. Již r. 1816 tvořily manufaktury jako přechod
k výrobě tovární složku určující jeho charakter a ač formálně jako takový ne-

1

Prostor, na němž se Karlín rozkládá, byl původně na/.ýván .Špitálským polem (campus hospitalensis) nebo krátce Špitálském, neboť byla tam nejvíce pole náležející špitálu křížovníků
s červenou hvězdou u Karlova mostu. Později se mu říkalo také Zabransko podle polohy za
Poříčskou branou, stávající přibližně v místech nynějšího Muzea lil. m. Prahy.
Název Karlín byl úředně zaveden v polovici roku 1817, a to nejprv jen v německém znění
Karolinenthal, což do češtiny bylo překládáno slovy KarolinskjT, Karolininsko, Karolinodol, Karolinov. Tvar Karlín je poměrně pozdní a ujal se teprve vlivem Palackého „Popisu" z r. 1848.
2
Průmysl byl tam nejprve zastoupen karlottnkami, barvírnami a mlýny, později převládl
průmysl strojírenský.
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byl ještě uznán, jevil se již jako předměstí Prahy, a to předměstí té doby jediné.
Je významnou skutečností v dějinách našeho urbanismu, že tento slav věci byl
co do důsledků, kleré v dohledné době musil takřka při samém svém vzniku přivodit, pochopen a doceněn. Proto byl Karlínu zemskou správou určen regulační
plán, jímž včas bylo zabráněno libovolnému stavení a celku dán ráz, který v podstatě ještě má, vyznačující se rovnými ulicemi pravidelně uspořádanými a z hlediska své doby vhodně dimenzovanými. Nejsme o věci ještě zpraveni tak, jak by
bylo záhodno, avšak i tak lze již nyní pokládat za jisté, že iniciativa i prováděcí
direktivy vyšly od zemské správy v Cechách bez nějakého popudu z vyšších míst.
Stavební vývoj Karlina byl tedy od samého svého začátku usměrněn, a to způsobem v rámci možností tehdejší doby velmi zdařilým. Vvcházíme-li ze zásady,
že i půdorys je historickou památkou, pak u Karlina musíme přiznat, že jde o památku značné hodnoty, která u nás má jen málo obdob a v plné míře bude moci
být doceněna teprve na základě soustavných srovnávacích studií půdorysů našich měst.
Regulační plán pro Karlín byl vydán r. 1816. Sledujeme-li jeho pravidelné,
v celku i v detailech v pevnou soustavu uvedené rozmístění domovních bloků
a do nich vkomponovanou prostoru budoucího hlavního náměstí, a porovnáme-li
tento obraz se Smíchovem, jenž. jak již bylo poznamenáno, skoro současně rostl
na jiném konci pražského okolí, snadno oceníme náskok, který si Karlín svým
plánovaným zastavěním získal před neorganicky na starém jádru rostoucím Smíchovem.
Ač se tím poněkud odbočuje od sledovaného časového postupu, je možno již
zde říci, že původní podoba regulačního plánu pro Karlín byla později sice poněkud změněna, že však tyto změny, ač samy o sobě nebyly nepatrné, nepronikly
až k samé podstatě, z které základní řešení vycházelo. První z nich se týkala
polohy hlavního náměstí (1836), druhá byla způsobena nutností postavit viadukt
pro Pražsko-drážďanskoti železnici. Tento viadukt, zajímavá stavba z kamene,
má 85 otevřených oblouků a celkovou délku 1111 m.3 Odděloval západní, menší
část Karlina, od východní časti větší, ale při tehdejší frekvenci spojení mezi nimi
nijak neztěžoval. Konečně pak třetí změnou bylo zřízení spojovacího železničního
viaduktu koncem šedesátých let minulého století.
Tendence usměrnění počínajícího vývoje Karlina se však neomezila jen na
jeho regulační plán, tedy především na dispozici půdorysnou, ale obsáhla i jiné
potřeby a požadavky, jež bylo nutno ku prospěchu budoucí obce respektovat.
Směrnice o tom byly vytyčeny v guberniálním dekretu z 11. srpna 1817 a uvedeny ve známost s výslovným zdůrazněním své závaznosti pro každého karlínského stavebníka.4

[i
Zde je možno upozornil na článek K. V. Zapa, uveřejněný v „Poutníku" I (1846), str. 183
až 187. K tomu náleží vyobrazení tamže na str. 157, kde je vidět úsek viaduktu na karlínském
břehu Vltavy a vpravo část ostrova Jcriisalemského.
^
4
V plném znění je tento dekret otištěn v knize Sammlung der im Baufache und in den damit
zunachst verzweigten Gegcnsliinden bis Knde 1841 erschiennen Verordnungen, von Stephan
J. Rossler (1842).
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V dějinách naší techniky, především urbanistiky, je tento dokument svědectvím prozíravosti a snahy, aby před pražskými hradbami nevzniklo nic, co by se
mohlo pro Prahu v budoucnu stát obtížným.
Uvedený guberniální dekret obsahuje v sedmi oddílech řadu podrobných ustanovení, z nichž některá jsou převzata z regulačního plánu, jiná jej doplňují. Obsah
je ve svém meritorním rázu následující:
Tři hlavní rovnoběžné ulice a protínající je ulice příčné musí být z policejních
a zdravotních důvodů 12 sáhů (přibližně 23 m) široké. Hlavní náměstí má ležet
mezi třetí a čtvrtou příčnou ulicí a být 80 sáhů (157 m) dlouhé a stejně tak široké.
Bude-li se někdy stavět kostel, je pro ten účel určeno staveniště v řadě domů tak,
aby se mohla po pravé a levé straně kostela postavit fara a škola. V každé stavební skupině (bloku) mezi hlavními a příčnými ulicemi může být zřízen hostinec, a to vždy na rohu, aby byl pohodlný vjezd a výjezd. Pro masné krámy
a jatky je vyhrazeno místo na pravém břehu Vltavy mezi hospodou „U posledního peníze" a domem klammerovským. Pro kováře, zámečníky, klempíře, pro
koželuhy, jircháře, mydláře apod. určena rovněž část na pravém břehu Vltavy
od jmenovaného klammerovského domu až ke hranici křížovnického majetku.
Dále se v dekretu uvádělo, že každý stavebník musí dát pořídit dva stavební
plány, z nichž jeden bude ponechán jemu a druhý zůstane na úřadě. Střechy
smoly být jen z ohnivzdorného materiálu (z cihel nebo tašek) a nesměly být stavěny budovy, které by mimo přízemku neměly alespoň jedno patro. Každá jednotlivá stavba musila být dokončena nejdéle do tří let. Poněvadž zkušenost ukázala (tak je v dekretu výslovně řečeno), že venkovští zedničtí mistři svou neobratností provedení stavebních plánů znešvařují, může stavby provádět a řídit jen
některý ze stavitelů pražských. Za samozřejmý požadavek byla označena ohnivzdornost budovy a vnitřní uspořádání (v orig. struktura) vyhovující zdravotním
požadavkům. Aby se neztěžovalo přiřazení sousedních domů a neposkytovala příležitost ke sporům o služebnostech, nesmí žádný stavebník ve štítových zdech
prorážet okenní, dveřní nebo jiné otvory. Rovněž není dovoleno zakládat sklepy
pod ulice nebo jiná veřejná prostranství tam, kde by později překážely vedení
kanalizace nebo vodovodu.
Potom byla ustanovení, kterými náklady na zřizování chodníků byly přeneseny na majitele domů, jímž mimo to bylo uloženo řádné udržování odpadových
žump, dokud na náklad obce nebude zřízena kanalizace. Část nákladů na kanalizaci, jakož i na jiné veřejně prospěšné nezbytnosti (např. osvětlení) ponesou
rovněž majitelé domů. Závěrem bylo ustanovení o kolaudaci a upozornění na demoliční revers."
Tím byl v podstatě vyčerpán obsah guberniálního dekretu z 11. srpna 1817
v hlavních bodech jeho náplně. Přitom zaslouží zvláštní zmínky, že v tomto dekretu je Karlín již označován za předměstí Prahy.

5
Demoliční revers, někdy zvaný též demoliční klauzulí, záležel v tom, že všechny karlínské
budovy bv v případě hrozícího obležení Prahy, která až do r. 1866 byla pevností, byly na
náklad majitelů a bez náhrady strženy.
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Chceme-li regulační plán Karlina z r. 1816 i doplňující dekret z r. 1817 celkově zhodnotit, musíme si uvědomit, že na prvním místě stál tu asi ohled na to, aby
výpadová silnice z Prahy k severovýchodu nebyla zbytečně tísněna libovolným
rozmístěním budov a aby spojení s Libní a Vysočany nebylo zablokováno nepravidelnou spletí těsných ulic. Zároveň však — jak jsme viděli — nechybělo však
vědomí, že požadavky musí jít ještě dále za tento účel a že základní podmínky
uspořádání nesmějí být ponechány na vůli stavebníků, kteří by pro širší veřejné
zájmy sotva měli dostatek porozumění.
Podmínka, v dekretu obsažená, že každá stavba v Karlině musí být dokončena
nejdéle do tří let, účinně napomáhala plynulé výstavbě a způsobila, že vybudování Karlina bylo uskutečněno v době poměrně krátké. Od r. 1816 do r. 1831
byl růst Karlina velmi živý, pak se sice zpomalil, ale zejména v letech 1845—1848
se znovu povznesl. K továrním objektům se tam přidružily prostory obchodní
a zasílatelské, kanceláře i skladiště, a tak Karlín nabýval zvláštního charakteru,
jenž v dosahu tehdejší Prahy, nepřízní Vídně degradované v ohledu politickém
i hospodářském na provinční město, byl zvláštností a vlastně novým typem sídelní
jednotky. Obytných domů přibývalo úměrně se vzrůstající důležitostí Karlina
a s rostoucím počtem tamních průmyslových a obchodních podniků.
Zevní ráz Karlina byl celkem jednotný. Jeho převládající zevnějšek udával
empírový sloh, v Praze samé zastoupený jen ojedinělými stavbami.
Karlínský empír nebyl empírem zámků a až na několik výjimek, jako je např.
dům „U červené hvězdy" (čp. 5, Sokolovská 49), ani empírem honosnějších
veřejných staveb, nýbrž jeho představitelem byl empírový činžovní dům. Ten
přispívá k rázovitosti Karlina i dnes, ač někdejší architektonická jednota je již
silně narušena jak ve svém celku, tak i v některých dochovaných jednotlivostech,
kde došlo k pozdějším úpravám některých původně empírových staveb.

Z podaného vylíčení je patrno, že se u Karlina bude musit zastavit každý, kdo
se bude podrobněji obírat dějinami urbanistiky u nás, a že mimo to je Karlín cenným objektem jak svým půdorysem, tak architektonickým provedením. Při jeho
asanaci, se kterou se pro dohlednou dobu počítá, bude třeba mít na zřeteli, že
i v této části Prahy jsou významné a svého druhu u nás vzácné hmotné skutečnosti
zasluhující zájmu a památkářské ochrany.
Ivan Horý, — Jaroslav Pudr

Pražské kazy
PALÁC FRANT. HELFRIDA SV. P. KAISERŠTEJNA
V POHLEDU LUDVÍKA KOHLA Z ROKU 1794
Kaiserštejn, velitel Prahy, majitel Kácova, Žleb, Stárková a jiných panství, postavil palác „obci k ozdobě" na Kampě (ěp. 500) asi r. 1098. Jde o smělé stavitelské dílo vyrůstající přímo na okraji vltavské hladiny. Svou výškou a dvěma
věžovitými střešními altány nad schodišti dobře zapadlo do malostranského pobřeží. Vysoký sokl budovy, prodloužený v nábřežní parapet kdysi proslulé palácové zahrady, byl zábranou proti povodním. Z vnější architektury paláce zbyl
pouze portál. Khol členitost průčelí nekreslil. Správně jí vystihli František a Filip
Hegerové na pohledu z roku 1793. Slo zajisté o velmi důležitého, nám dosud
neznámého architekta. Srovnáním různých malostranských pohledů zjišťujeme, že
střešní altány byly odstraněny při vnitřní přestavbě, kterou v tomto zděděném
majetku prováděl purkrabí František Antonín lir. Kolovrat-Libštejnský v r. 1811.

Palác Frant. IJelfrida sv. p. Kaiserštejna v pohledu Ludvíka Kolila /. r. 1794
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Slav Kaisoršlcjnského paláce po náslavbč druliého patra (snímek K. Hnilička)

STAV KAISERŠTEJNSKÉHO PALÁCE PO NÁSTAVBĚ DRUHÉHO PATRA
V roce 1864 přestavěl palác majitel sousedního mlýna František Odkolek a palác nejen nepříznivě zvýšil, ale změnil i veškerá průčelí. Možno se dohadovat, že
plány jsou od architekta Josefa Schulze, který Odkolkovi přestavoval i mlýn.
Takto vytvořená hmota hrubě porušuje celé levobřežní panoráma Prahy a nutnost
snesení druhého patra je bezesporná. Zahrada paláce, zbavená sochařské výzdoby, se udržela v původní své velikosti až do okupace. Tehdy byla bezohledně
zasypáním vyvýšena, zbavena oplocení a bez citu a vkusu- sloučena v jednu zahradní plochu na Kampě.
Výrazná malostranská intimita zahrady byla zničena. Důkladně prováděná
obnova Malé Strany vyvolá i potřebu obnovit starý stav a ulici U Sovových
mlýnů opět ohraničit zdí.
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HERGETUV DUM CP. 548 V CIHELNÉ ULICI
V roce 1872 postavil na části pozemku cihelny stavitel Jan Kruliš pro majitele
cihelny Maxe Hergeta třípatrový clům podle regulační čáry z roku 1858. Tak
vznikla údolní přehrada zakrývající malostranské průhledy a ničící měřítko drobných staveb panoráma. Stavba je ukázkou podnikatelské bezohlednosti, které
měla propadnout celá Malá Strana. S odstraněním tohoto domu bude vykonán
záslužný čin ve prospěch Prahy.

Ilergetův dům čp. 548 v Cihelné ulici (snímek E. Hnilička)

Průhledová clona v Thunovské ulici (snímek E. Hnilička)

P R Ů H L E D O V Á CLONA V THUNOVSKÉ ULICI
Laiigweilův model Prahy poučuje nás o zcela jiném vzhledu nároží Thunovské a Zámecké ulice. Rohový dum čp. 182 byl patrový se štítem, jaký má i dům
protější, a dobře se pojil i k sousednímu domu čp. 202 v Zámecké ulici. Y padesátých letech 19. století byl dům beze všech rozpaků a protestů zvýšen o dvě
patra. Neprotestoval ani soused, bývalé místodržitelství, jehož budovu čp. 1 nástavba převýšila. Naopak nástavbou „zhodnocený44 dům místodržitelství koupilo
patrně s přesvědčením, že na místě čp. 182 a čp. 202, který rovněž zakoupilo,
postaví pro zaměstnance své tiskárny novostavbu.
Nástavby pražských domů byly běžné ve všech dobách, ale případ domu
čp. 182 je charakteristickým svědectvím, jak vžitý cit pro prostředí byl v 19. století vystřídán bezohlednou harnižností, které ve velké většině dík osudu byla Malá
Strana uvarována. Luboš Jeřábek častěji zdůrazňoval, že její panoramatickou
krásu tvoří Čelná „kukátka", která by však zmizela jich postupným zaplňováním.
A to je také případ domu čp. 182. Langweilův model prozrazuje, že tímto domem
byl zakryt krásný průhled na věž sv. Tomáše, věže kostela Týnského a věž Staroměstské radnice, a to již z velké Části Nových zámeckých schodů. Mimoto dům
podstatně ubral východní a částečně i jižní slunce celé spodní části Thunovské
ulice. Nelze se proto smířit s touto chybou spáchanou zřejmě proti veřejnému
zájmu.
Alois Kubiček

KRONIKA

Raně feudální parcelace staroměstského bloku
V rámci průzkumu staroměstského bloku, vymezeného Staroměstským náměstím, Celetnou ulicí a Ovocným trhem, provedeného ve Státním ústavě pro rekonstrukci památkových měst a objektů podle zadávky odboru výstavby města
rady Nár. výboru hl. m. Prahy, bylo učiněno několik doplňujících zjištění o parcelaci a zástavbě 12. a 13. století, která mohou dosti podstatně upřesnit představu
urbanistického i architektonického vývoje této významné oblasti historické Prahy
v období raného feudalismu. Výsledky naší práce by vyžadovaly širší, prohloubené studie, v této stručné zprávě bude toliko upozorněno na jejich základní poznatky.
Vyjdeme od dobře známého románského objektu v cp. 548-1 při vyústění Železné ulice do Staroměstského náměstí. Již Carek1 upozornil na mimořádnou
výšku románského suterénu, při čemž jak původní vstupní portál v jihovýchodní
stěně, tak i obvyklé pravoúhlé niky, jsou patrny zcela nepřiměřeně vysoko nad
raně feudální úrovní prostoru, určenou patou hranolového pilíře, který nese románské křížové klenby. Vysvětlení této zajímavé nesrovnalosti nalézáme na stěnách prostoru, jejichž pečlivě tesané opukové kvádříky jsou v úrovni průměrně
asi 2 m nad dlažbou vystřídány lomovým zdivem. Ukazuje se tu bezpečně, že původní úroveň románské síně byla asi o 2 m vyšší. Této úrovni odpovídá jak
zazděný vstupní portál, tak i drobné výklenky ve stěnách. Prostor neměl patrně
ve své prvotní podobě klenbu. V další románské stavební etapě byla místnost
prohloubena skoro o 2 m a zaklenuta do středního pilíře, postaveného již na
snížené úrovni. Románská klenba zřetelně překrývá spárořez kvádříků. Stalo se
tak až někdy v prvních desetiletích 13. století. Zjištěný průběh stavebního vývoje
nadhazuje možnost, že na nároží Staroměstského náměstí a Železné ulice byl raně
feudální terén lehce povýšen nad bezprostředním okolím.
Dalším pramenem poznání byl suterén hlavní budovy rozlehlého domu
čp. 553-1 na západním konci Celetné ulice. Dosavadní představu velkého románského domu2 lze zajímavě doplnit. Omezíme se přitom toliko na nová zjištění bez
1

J. Carek, Románská Prahu, Praha 1947, 379-380.
J. Čárek, cit. dílo, 381—382, R. Hlubinka, Románské domy na Starém Městě pražském,
Zprávy památkové péče VIf (1947), 4t.
2
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popisování celkově již zpracovaného románského objektu. Mezi románským valené zaklenutým hloubkovým prostorem při východní hranici parcely a křížově
zaklenutým, zčásti porušeným prostorem situovaným v druhém traktu, za velkou
skoro čtvercovou síní při ulici, byla zjištěna drobná místnost s kvádříkovým
zdivem po východní i západní straně. Byl to průchod k zazděnému portálu do
čtvercového prostoru při ulici. Ukázalo se současně, že původní románská úroveň,
zachovaná dosud v objeveném průchodu, se v předním a zadním traktu značně
lišila. Rozdíl činil kolem IV2 m • Dlažba přední čtvercové síně ležela značně níže
než v přilehlých prostorech zadního traktu (křížově zaklenutá místnost a nově
zjištěný průchod). Z tohoho poznání možno uzavřít, že raně feudální terén znatelně stoupal od Celctné ulice směrem k jihu.

Půdorys části bloku mezi Staroměstským náměstím, Ovocným trhem a Železnou ulicí v Praze 1.
Situace zjištěných dokladů zástavby 12. a 13. století ve sklepích. Silné, plné zdi románské,
čárkované raně gotické, románské klenby vyznačeny

Na první pohled jsou však patrny i nesrovnalosti mezi předním čtvercovým
prostorem při ulici a sousední hloubkovou románskou místností. Obě se nápadně
liší jak v charakteru kvádříkového zdiva (u východního prostoru je daleko pečlivější a jiného formátu), ale i rozdílnou původní úrovní. Kromě toho jižní strana
hloubkového prostoru neodpovídá jižnímu konci obou západněji situovaných románských místností. Zdá se proto nejpravděpodobnější, že románský prostor na
východním okraji parcely domu cp. 553-1 patřil k jinému románskému objektu,
jehož městiště zabíralo i západní polovinu východního souseda cp. 554-1. Severní
průčelí tohoto domu vykazuje právě uprostřed nápadný zlom.
Další zlom se jeví přibližně ve středu severního průčelí domu ěp. 553-1. Nasvědčuje zřejmě rovněž původní parcelní hranici. V této souvislosti bylo učiněno
velmi pozoruhodné zjištění ve sklepích pod západní částí hlavní budovy čp. 553-1.
Na stěnách monumentálního prostoru lichoběžného půdorysu s dvojicí rovnoběžných valených kleneb lze dobře číst původní stav. Stěny z hrubě přitesávaných,
ale pravidelně vrstvených kvádříků s typickými nikami patří velkému objektu
založenému dosud na raně feudální úrovni, která byla zrušena podstatným prohloubením sklepa v pozdější době gotické asi o 320 cm. Původní raně feudální
úrovni odpovídají kvádrové pilíře patrné uprostřed a na obou koncích severní zdi
prostoru, obrácené do ulice. Nasvědčují blíže neznámému řešení uličního průčelí objektu vzniklého na přelomu románského a gotického slohového období ve
13. věku. Jeho přízemek měl vysloveně hospodářskou funkci.
Současně se také zjistilo, že románská zástavba při Staroměstském náměstí
i Celetné ulici odpovídá dnešnímu nebo případně dřívějšímu, zčásti pozměněnému
parcelnímu rozvrhu bloku. Hraniční čáry parcel v jeho severozápadní části mají
své kořeny v době raně feudální. Parcelace vznikla nejpozději v druhé polovině
12. století. J e to zatím nejstarší dosud zjištěný doklad románské parcelace na
Starém Městě. Velké její stáří prokazuje i parcelace Havelského města podél
jihovýchodní strany bloku, při Ovocném trhu, z doby okolo 1230. Hloubku parcel i stavební čáru východně Železné ulice podmínil zcela nepochybně již existující starší, raně feudální stav.
Dobroslav Líbal — Marie Heroutová

Neznámá renesanční architektura starého Podskalí
Dosud je obecná představa, že z historické zástavby Podskalí zbyla — kromě
několika bezvýznamných objektů — toliko budova celnice čp. 412-II. Shodou
okolností se však v její blízkosti zachoval zčásti další, historicky velmi významný
podskalský objekt, totiž tzv. Fabiánovský mlýn, jehož renesanční fragmenty jsou
skryty v dvouposchoďovém činžovním pavlačovém domě čp. 254-11, dříve Vyšehrad čp. 54.
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Objekt má dnes bezmála tisíciletou historii, takže se mu z tohoto hlediska vyrovná jen málo pražských budov. Na jeho miste stával totiž na Botiči od nepaměti
mlýn, zmiňovaný poprvé už v roce 1183. Mlýn, který později patřil kapitule
vyšehradské, byl v provozu až do radikální přestavby ve třetí čtvrti 19. století,
která dala budově dnešní vzhled.
Zevně se uplatňuje novorenesanční průčelí, pouze věžovitý výstupek po jižní
straně budovy připomíná její starší původ. Při přestavbě byla z mlýna ušetřena
toliko zmíněná již věžička a dále severovýchodní nárožní část. Tato sestává z lichoběžného prostoru v přízemí, dnes sníženém, s jedním polem křížové hřebínkové klenby. Po jižní straně přiléhá k němu užší místnost, zaklenutá v podstatě
půlkruhově valeně s dvojicí styčných trojúhelných lunet, opět s vytaženými hřebínky. Křížovou hřebínkovou klenbu má i prostor v polosuterénu věžového přístavku. Starší zdivo mlýna bychom nalezli jistě i v základech budovy. Popsané
starší části domu i s klenbami jsou renesanční.
Nález renesančního kapitulního mlýna na Botiči je zajímavým doplňkem souboru historické pražské zástavby, který by měl být bezpodmínečně památkově
chráněn.
J. Líbalová — Aí. Vilímková

Středověké jádro domu „U černého slunce"
v Celetné ulici v Praze
Dům „U černého slunce" čp. 556-1 v Celetné ulici na Starém Městě pražském
má velmi pozoruhodnou raně klasicistní fasádu z posledního desetiletí 18. století,
jíž odpovídají i klenby přízemku předního křídla a schodiště. Klasicistní slupka
ukrývá však dobře zachovanou gotickou dispozici. Průzkum prokázal, že jádrem
domu je trojkřídlý gotický objekt; všechna křídla toliko jednotraktová s mohutnými kamennými sklepy a původními valenými klenbami přízemku. V předním
křídle domu, při Celetné ulici, se středověký stav jeví jen v mezipatře, vytvořeném klasicistním horizontálním předělením gotického vysokého přízemku. Jednotraktové severní křídlo rozvrhovala hloubková střední zeď na dva valené zaklenuté prostory s vrcholnicí kolmou k průčelí, západní tvořil krátký, ale široký
průjezd. Půlkruhové valené klenby nepochybně rovněž gotického původu mají
tři přízemní místnosti východního dvorního křídla. Jednotraktové jižní dvorní
křídlo opakuje uspořádání hlavní budovy s dvojicí prostorů zaklenutých mohutnými půlkruhovými valenými klenbami. Do průjezdu mezi předním a zadním
dvorkem při západním okraji parcely se otevírá lomený, jednoduše vyžlabený
vjezdový portál.
Hlavní budova při Celetné ulici a východní dvorní křídlo vyrostly již v gotice
zřejmě do dvou poschodí, nasvědčuje tomu zachovalý cihlový jižní štít východního křídla, naproti tomu jižní křídlo mělo toliko vysoké přízemí.
Ve východní části sklepa pod jižním křídlem a v přilehlé severní polovině
suterénu východního křídla při zadním dvorku byly zjištěny fragmenty starší, již
raně gotické zástavby 13. století, původně s dvojicí místností na raně feudální
úrovni terénu. Východní stěnu severního prostoru (pod jižním dvorním křídlem),
zřetelně starší než je gotická klenba sklepa, vyhlubují tři typické pravoúhlé výklenky. Dlažba raně gotického prostoru ležela 185 cm nad dnešní úrovní sklepa.
Gotická výstavba domu čp. 556-1 proběhla s největší pravděpodobností již v druhé
polovině 14. století. Připojuje se k nevyčerpatelné řadě dokladů architektonické
monumentality a mnohotvárnosti lucemburské Prahy.
Dobroslav Ubal — Marie

Ileroutová

Doplňky k poznatkům
o pražských románských domech
Soustavný stavebně historický průzkum Starého Města pražského prováděný
ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů odhalil v letech
1959 a 1960 řadu dosud neznámých raně feudálních objektů. S jednou jejich
skupinou chce veřejnost seznámit tento článek. Jako v minulosti, tak i v našem
případě byly objekty zjištěny především podle kvádříkové techniky zdiva. Všechny objekty jsou situovány při Jilské a Karlově ulici a Malém náměstí.
Cp. 451 a 452 Jilská ulice. Na parcele cp. 451 zjištěn ve sklepích obdélný
prostor cca 5,5X6,5 ni s kolmo ústící chodbou. Kvádříky obvyklé výšky 15 až
20 cm jsou patrné v celních zdech západní a východní, zčásti i ve zdi jižní.
Výškový rozsah cca od kóty -f- 95 cín nad podlahou až ke klenbě sklepa. Úroveň
podlahy cca 300 cm pod dnešním terénem. Původní románská úroveň podlahy
činila tedy cca 205 cm pod dnešním terénem. Dnešní valená klenba provedena
dodatečně. Líc severní stěny je patrně přizdívkou. Jádro této zdi je však nutně
rovněž románské (viz dále). Nástupní chodba ústila polokruhovým portálkem
neprofilovaným (dnes zazděn) výšky 110 cm nad dnešní zvýšenou úrovní chodby.
Původní výška portálku 180 crn. V jižní stěně chodbičky typické románské
schránky 120 cm a 170 cm nad původní úrovní. Klenbě chodbičky, která je
pravděpodobně též ještě románská, odpovídá v přízemí zvýšená úroveň. Máme
tedy před sebou jedinou známou románskou klenbu Starého Města, nacházející
se nad dnešním terénem. Lze se též proto domnívat, že okolní terén zde byl dodatečně velmi málo zvýšen, nebo se dokonce nachází v původní úrovni. Při dalších
přestavbách byla chodba zřetelně zkrácena. Protože lze těžko vysvětlit samostatný chodbovitý přístavek, nutno předpokládat zaniklé pokračování objektu na
jižní straně chodby. Z hlediska urbanistického je pozoruhodná poloha mladší
zástavby vůči románskému jádru. Není vyloučeno, že parcelou procházela jedna
z cest raně feudální Prahy. Tuto otázku bude možné zodpovědět s definitivní
platností až po dokončení současně prováděného průzkumu dominikánského kláštera. Ve sklepích čp. 452 byly zjištěny zbytky románského zdiva — zřetelné na
severní, západní a jižní straně zadního sklepa. Kvádříky výšky 15—20 cm. Dolní
ohraničení kvádříkového zdiva je nezřetelné, zdá se pravděpodobné, že původní
úroveň podlahy cca 250 cm pod terénem je zachována. Při průzkumu severního
průčelí domu v přízemí sondami nebylo zjištěno pokračování kvádříků. Západní
románský líc je znatelný zčásti při schodišti ve sklepním prostoru. Klenby vznikly
dodatečně. Pozoruhodné je seskupení románských prostor na obou parcelách
čp. 451 a 452. Ze vzájemné polohy východozápadních zdí, které se nezdají nasvědčovat souvislé dispozici, nelze vyloučit možnost, že šlo o dva samostatné
objekty.
Čp. 454. Původně pravděpodobně obvyklá dispozice se zhruba čtvercovým prostorem a menším chodbovitým útvarem po straně, patrná ve sklepě. V užším
prostoru kvádříková jižní stěna se schránkou, fragment kvádříků i na západní
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a východní stěně. Z velké části zakryto přizdívkami. V západní stěně patrný polokruhový románský portálek bez zkosení nad dnešním průchodem. Kvádříky sahají
od výšky cca 110 cm k dnešní dodatečné klenbě. Západní a východní stěna většího prostoru jsou zakryty přizdívkami klenby. Jižní stěna je z velkých nepravidelných kvádrů. Nelze však vyloučit i zde raný původ, snad z jiné stavební
etapy. Severní líc severní zdi je patrný ze sousedního mladšího sklepa. Zeď zde
byla budována do terénu, zčásti jako základ, dodatečně podezděný. Tato skutečnost potvrzuje, že románské přízemí bylo zčásti zapuštěno do terénu. Vzhledem
k poloze domu při ulici, která již v románské době bezpochyby procházela mezi
domy čp. 454, 147, 146, tehdy již existujícími, nelze totiž předpokládat tak
strmé stoupání terénu kolem domu, kdyby dům byl pouze jednostranně zapuštěn
do svahu, neboť by se nutně projevilo i v ulici jako terénní překážka. Kdybychom
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připustili druhou možnost, která je velmi lákavá, že totiž trasa Jilské ulice procházela zadní částí parcely cp. 454 a navazovala na západní frontu Malého náměstí (zdá se nepravděpodobné vzhledem k vysunutí chodby domu cp. 451 do
této trasy — zmíněný dům však mohl vzniknout v další románské etapě) nutně
by se i zde projevil svah jako příliš příkrý a odporoval by poměrům, jak byly
zjištěny u dalšího románského domu cp. 456.
Románské zdivo ve sklepě domu cp. 456 je patrné ve dvou zdech. Fragment
křížové klenby je patrně též původní. Jižní zeď byla odstraněna a západní obezděna. Tento prostor byl dodatečně prohlouben. Kvádříky lze sledovat cca od
výšky 160 cm nad podlahou. Cca o 40 cm výše se nachází patka klenby. V severní stěně zazděn portálek s nezřetelnou archivoltou nebo překladem. Vnější, severní líc této zdi je opět odhaleným základem. Zapuštění objektu na této straně,
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do níž ústil portál, nutně předpokládá vstup po rampě nebo schodech. Nelze
tedy ani zde připustit domněnku o vybudování objektu do svahu, neboť by bylo
nelogické zřizoval vstup výkopem ze strany svahu. Ostatně terén i dnes stoupá
právě opačným směrem. Máme před sebou tedy další objekt, který měl přízemí
částečně zapuštěné do terénu.
Podrobným průzkumem bylo zjištěno, že kvádříky ve sklepě domu čp. 512
na Uhelném trhu jsou mladšího než románského původu.1
Jan Muk ml.

Dům „U zlatého melouna" čp. 432/1
V rámci přípravy asanace a rekonstrukce historického jádra Prahy provádějí
pracovníci Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů soustavné měření a vyhodnocení celých bloků.
Mezi řadou pozoruhodných pražských domů je poměrně málo známý objekt
čp. 432 — „Zlalý meloun" v Michalské ul. na Starém Městě, který je však jedním
z historicky a výtvarně nejzajímavějších. Dům má velmi strohý vnější vzhled.
Jediný výtvarně hodnotný detail fasády tvoří barokní portál průjezdu. Několik
křídel obklopuje dva vnitřní dvory.
Již poloha v síti ulic je nápadná. Hluboce vystupuje do Michalské ulice, která
se před ním nálevkovitě rozvírá. Původně byl totiž sevřen ulicí Michalskou a pokračováním severního úseku Melantrichovy ulice, jejíž trasa kdysi ústila do
Michalské právě v rohu mezi domem čp. 432 a zadní budovou čp. 509. Před
/.rušením léto ulice byl čelem klínu za ním se řadících domů. Je to velmi častá
staroměstská uliční konfigurace. Přestože dům má dnes pouze jedno popisné
číslo 432 a působí zevně uceleným dojmem, bylo však i křídlo do Michalské ulice
složeno ze dvou gotických domů různého sláří, různé výšky i odlišné půdorysné
skladby. A to musíme ještě o nejjižnější čelní stavbě uvažovat jako o třetí etapě
rovněž hypoteticky golické. Byla lotiž nejradikálněji přestavěna ve 20. století
(sklepy), takže dnešní stavební části bez hloubkového průzkumu zdí se nedají
s určitostí detailněji posoudit.
Pro poněkud složitější situaci v bloku objektu začneme popis gotických domů
od nejsevernějšího.
Jedná se o dům výlvarně znamenitý. Byl jednotraktový, místnosti byly řazeny za sebou s podélnou osou rovnoběžnou s ulicí. Jeho severní štítová zeď sou1
Líbal - Muk ml.: O nových zjištěních rane feudální výstavby... Ochrana památek 1959,
str. 105—106, kde je uvedena zmínka o kvádříkovčm zdivu s výhradou dalších závěrů po
provedení podrobného průzkumu.
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sedí s domem čp. 433. K jihu se na něj napojovalo poněkud širší křídlo, zasahující dnes k severní stěně hlavního palácového schodiště.
Severní gotický dům je ve hmotě zachován až do půdního prostoru. Byl dvoupatrový. Přízemí je zaklenuto zčásti křížovými klenbami, poměrně na značný
rozpon (7,15 m). Tyto přízemní prostory jsou vznosné, velkoryse prostorově koncipované. Severní místnost takřka čtvercová, má dvě pole žebrových kleneb, jižnější je sklenuta toliko jedním polem křížovou klenbou. Klenba je žebrová, žebra
skoseného tvaru srůstají v patkách do jednoduchého hranolového útvaru. Kruhové svorníky mají jednoduchý profil a plochý terč. Podle těchto detailů lze
stavbu zařadit do druhé poloviny 14. století. Prostor průjezdu byl upravován při
barokní přestavbě.
Směrem k jihu navazuje zmíněné již šírší křídlo. Při přestavbě paláce v polovině 18. století byla tato část silně přestavěna, ale přesto se zachovalo i zaklenuté přízemí mimo sklepy, kde lze nad podvlečcnými stropy rekonstruovat
dvě klenební křížová pole.
Jižní zeď místnosti je pro poznání výšky domů rozhodující. Nad ní v prostoru půdy jsou vyzděny dva k sobě přiléhající gotické štíty. Severní, cihlokamenný, určuje výšku studovaného gotického domu na dvě patra, druhý, kamenný štít určuje, že jižní dům při Michalské ulici byl toliko jednoposchoďový.
Popisovaný gotický dům byl podsklepen v plné ploše půdorysu technicky zajímavě prováděnými kamennými klenbami. Druhý dům, související s prvním
směrem k jihu štítovou zdí, byl nad sklepy pronikavě přestavěn. V severní části
suterénu se dochoval zajímavý doklad výstavby na přelomu románského a gotického období — čtvercová místnost s užší chodbovitou přiřazenou místností,
která ústí do stoupající chodby. Dispozice tedy dosud románská. Stěny jsou obloženy hrubě přitesanými kvádříky, nechybí ani typická nika. Objekt vznikl někdy
v polovině 13. století. Výstavba jižního domu patří ovšem až 14. věku.
Listinné záznamy o domě čp. 432 sahají do r. 1401. Roku 1422 se uvádí název
domu „U melouna", který můžeme připsat podle dalších popisů a listinného materiálu domu severnějšímu, kdežto jižní se nazýval v 16. století „U Krvštofora"
a v 18. století „Reinhartovský". V renesanci vznikla zčásti dvorní křídla severního objektu. Spojení obou domů bylo provedeno v r. 1760, kdy deskový dům
„U melounu" byl rozšířen přikoupením sousedního měšťanského domu Reinhartovského, hrabětem Rudolfem Chotkem.
Tento stavebník provedl nejspíše zásah do palácového objektu vestavbou monumentálního schodiště po celé šíři domu a zvýšením jižního domu na úroveň dvou
pater. Přestavba na palác byla v 19. století pouze drobně korigována vnitřními
příčkami a doplněna klasicistními detaily.
Hmota domu čp. 432/1 ještě dnes působí podivným dojmem. Jeho stroze
členěná kulisa fasády, sledující ve zlomech a křivkách průběh Michalské ulice,
nedává takřka tušit vynikající prostorovou náplň domu, dnes bohužel buď nepřístupnou, nebo zneváženou využitím pro nevyhovující skladiště. Rekonstrukce
a změna účelu by Prahu obohatila o důstojnou veřejnou budovu v jádru města.
Milan

Pavlík

cv^

Bývalá gotická kaple při domě čp. 447/1 v Jilské ul.

Dům čp. 447 v Jilské ulici je objekt po několika stránkách pozoruhodný a výjimečný. V přední části parcely ukrývá totiž dosud v sobě trojkřídlý palác opatů
sedleckého kláštera, který měl stejnou půdorysnou rozlohu a částečně i výšku
jako má dům dnešní. Je to velmi zajímavý doklad gotického trojkřídlého jednotraktu.
K tomuto uzavřenému celku paláce bylo zřejmě dodatečně připojeno nepravidelné mestiště při ulici Vejvodově, jež asi původně patřilo k sousednímu domu
č. 446.
Zastavění západní části této druhé parcely je na první pohled velmi nápadné:
hluboko do dvora vystupuje východním směrem dvoupatrový risalit, k němuž
jsou při hranici s domem čp. 446 připojena krátká lichoběžníková křídla. Přízemí
risalitu tvoří dnes dva valeně klenuté prostory skladiště. Za vstupem do zadního
skladiště z průchodu od bývalého paláce byl nalezen výběh dvou čelních oblouků
a příčného žebra, svědčící o tom, že přízemí risalitu bylo původně zřejmě zaklenuto třemi poli křížové klenby. Opukové fragmenty čelních oblouků jsou jednoduše vyžlabeny, uhlopříčné žebro z téhož materiálu je profilováno okosením
s výžlabky.
Na obou nárožích risalitu byly dále zjištěny zbytky pískovcových soklů. Na ně
se šířkově váže vysoký oblouk, vyznačený trhlinami ve zdivu, východní stěny
risalitu nad dnešním portálem do předního skladu.
Všechny tyto okolnosti ukazují na to, že tento risalit byl původně samostatnou
architekturou gotické kaple, jejíž zvláštní situace byla podmíněna její přesnou
orientací k východu. Další podrobnosti by jistě ukázaly i menší sondy ve vnějších
stěnách objektu a v místech předpokládaného závěru před východním čelem
risalitu.
Kaple stála asi původně v zahradě zcela samostatně; obě boční křídla byla
přistavěna později, avšak ještě v době, kdy byla kaple respektována ve své
architektonické podobě. Odtud jejich lichoběžníkový půdorysný tvar.
Je zatím sporné, zda kapli zbudovali ještě opaté vilémovští, majitelé sousedního
domu č. 446, nebo již sedlečtí — v případě, že městiště získali ke svému paláci
před husitskými válkami. Po husitských válkách vlastnili palác sedleckých opatů
páni z Lobkovic, nejdříve Popelové a pak Hasištejnští. Prameny se o tomto
deskovém domě zmiňují velmi skoupě. Zdá se však, že se tehdy v domě mnoho
nezměnilo a že dokonce nebyl příliš dobře udržován, když jej Hasištejnští prodávají před polovinou 16. století za nevelkou cenu 100 kop.
Nové, avšak krátké období rozkvětu nadešlo pro dům, když se od roku 1591
stal jeho majitelem pan Kutovec z Ourazu. Pan Kutovec nepochybně bývalý palác
přestavěl, zvýšil o druhé poschodí a přistavěl některé části, zejména jižní křídlo
při kapli a rozšířil křídlo severní. Tehdy snad už kaple přestala sloužit svému
účelu, nebo alespoň nebylo už důvodů respektovat její architektonickou podobu.
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Dědici po panu Kutovcovi se však o palác špatné starali, dum rychle chátral
a pustl, takže koncem 17. století byl podle slov tehdejšího císařského rychtáře
Jana Petráčka dokonale „ruinýrovaný". Konečně byl zachráněn, když jej r. 1694
koupil cisterciácký klášter v Oseku. Preláti z Oseká dům opět přestavovali a přitom byla i bývalá kaple definitivně přeměněna do dnešní podoby pro hospodářské účely. V části jižního křídla byla zřízena nová domácí kaple, daleko skromnějších rozměrů i vybavení, než jaké měla kaple středověká.
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Pozdější stavební akce (při kterých byla také zničena zahrada s architektonicky
členěnou ohradní zdí) se již vlastního objektu bývalé kaple nedotkly.
Dnešní, stále více chátrající objekt čeká na hlubší průzkum a vyřešení vhodnějšího využití a úpravy, které si vzhledem ke své výjimečnosti zaslouží.
František Kasička

Langweil: Praha 1830

Počátkem letošního roku vyšla ve Státním nakladatelství krásné literatury
a umění v reprezentativní edici „Poklady" dlouho očekávaná kniha, věnovaná
památce a neskonalému obdivu obětavé a neúnavné práce Langweilovv, jeho
modelu města Prahy.
Stručný, ale výstižný a úctou k velkému odkazu prodchnutý text Aloise
Kubíčka provádí nás osudy a překážkami, které se od samého počátku stavěly
v cestu jeho tvůrci. Nebyl to jen neúspěch v jeho uměleckém podnikání, ale
i postupující nemoc, zhoubná, bídou živená tuberkulóza, a strach před zoufalou
vyhlídkou četné, nezajištěné rodiny, které byly smutně hybnou pákou při postupu
Langweilovy práce, směšně hračkářské v očích většiny tupě nechápavých současníku, a přece tak závažné v očích dnešního kulturního světa, vědeckých pracovníku a památkářů, jimž je model neocenitelnou pomůckou pro poznání Prahy
v době, než byla narušena ničivými zásahy pozdějších desítiletí, i při čelných
pracích obnovných. Kubiček nás seznamuje se všemi těžkostmi a brzdami zdárného dokončení modelu i s obtížemi jeho vdovy, nemohoucí nalézt korporace,
vědeckého institutu ani obětavého jednotlivce, který by jedcnácliletý výsledek
(1826—37) práce jejího zemřelého muže odkoupil a žhavil ji alespoň na čas
finanční tísně, do níž se jeho smrtí se svými pěti nezletilými dcerkami dostala.
Směšná almužna císařova, 500 zlatých běžné měny, ukončila konečně kolikaletý
zápas o odbyt modelu, stejně zase odsouzeného na řadu ne roků, ale desetiletí
do úkrytu beden, než nadešla jeho slavná rehabilitace, spojená s pečlivým,
mnohostranným zfotografováním jeho celku i částí mladým, pro věc zaníceným
fotografem Pelrem Paulem a vydáním skvostné publikace, jíž jsou tylo snímky,
barevné i černobílé, podstatnou částí vedle Jůttnerova plánu Prahy, na němž jsou
zakreslena stanoviště jednotlivých záběrů.
Listuje v této knize, ať v jejím textu, tak v obrazové části, neubrání se jistě
nikdo, kdo má Prahu rád, upřímnému pohiuití nad velikým darem, jehož se jí
doslalo, a nad tragickým osudem, který tomuto neodiněněnému dárci nedopřál,
aby spatřil jeho vzkříšení.
Milada Lejsková-Matyášová
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J O S E F HONS

ŠŤASTNOU CESTU
Vyprávění o pražských nádražích
*

V době, kdy vyřešení pražské dopravní otázky a výstavba ústředního železničního
nádraží budí všeobecný zájem, přichází jako na zavolanou tato knížka, v níž autor,
známý odborník a obratný stylista, nejen vypráví o stu letech vývoje pražské
dopravní sítě a své vyprávění dokládá dokumentárními obrázky, ale na pozadí
pražských nádraží líčí, jak se měnila kdysi provinciální Praha, obklíčená hradbami, v dnešní hrdé velkoměsto. Od koněspřežné dráhy z roku 1830 přes parní
stroj jsme za jedno století dospěli k autobusům, k letadlům, k vrtulníkům, ke
kosmickým raketám, ale železnice slouží dál. Kde jsou boje z roku 1909 o nahé
sochy na dnešním hlavním nádraží! Kde je sláva nádraží na Těšnově, které
v 80. letech bylo pokládáno za nejkrásnější ve střední Evropě! Kde jsou doby,
kdy kolem nádraží teprve vznikaly obytné čtvrti! Za pár let většina nádraží ve
vnitřním městě zmizí. Přečtete tuto knížku jedním dechem nejen pro znamenitou
historii českých železnic, ale také pro plastické obrazy ze života našich železničářů.
Kniha je vyzdobena kresbami akademického malíře Jana Javorského a má fotografickou dokumentární přílohu o 44 stranách. Je to vhodná dárková publikace.
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