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Jaroslav Seifert 

Verše z goblénu 

Praha! 

Tomu, kdo ji uviděl jen jednou, 

její jméno aspoň zpívá 

navždy v srdci. 

Je sama písní zapředenou v čase 

a myji milujem. 

Ať zní! 

Mé první ještě šťastné sny 

třpytily se nad jejími střechami 

jako létající talíře 

a ztrácely se bůhvíkam, 

když jsem byl mlád. 

Jednou přitiskl jsem tvář 

na kámen staré zdi 

někde pod nádvořím Hradu 

a v uchu mi náhle zaznělo 

ponuré dunění. 

To hřímala dávná staletí. 

Ale vlahá, měkká opuka 

z Bílé hory 

šeptala mi vlídně do ucha. 

Jdi, budeš očarován. 

Zpívej, máš komu. 

A nelži! 

Sel jsem a nelhal. 

A vám, mé lásky, 

jen trochu. 



Emanuel Hruška 

Dějinný a společenský význam a odůvodnění péče o památky 

a její postavení v rámci územního plánování v ČSSR 

V roce 1975 jsem zpracoval referát na téma „Dějinný a společenský vý-

znam a odůvodnění péče o památky a její postavení v rámci územního plá-

nování v Československé socialistické republice", který byl uveřejněn ve 

sborníku referátů z 5. kongresu o umění, pořádaného v roce 1975 v západo-

německém městě Gottingen pod názvem "Die Kunst eine Stadt zu bauen". 

Od vydání tohoto sborníku - i když vezmeme v úvahu prudký vývoj 

urbanistických záměrů - uplynula dlouhá doba. Domnívám se však, že 

hlediska referátu zůstávají aktuální a proto považuji za vhodné, aby se s nimi 

seznámili členové Klubu Za starou Prahu a občané, kterým záleží na dalším 

rozvoji našeho města. 

Stejně jako v celé evropské kulturní oblasti bojovali proti sobě v průběhu 

posledního století - období závratných převratů ^ také v naší vlasti ,,nová-

toři" a „tradicionalisti", tzn. progresivní a regresivní společensko-politické, 

ekonomické a kulturní síly, ve sporu o přetvoření nebo zachovám dochova-

ných kulturních hodnot. Jednalo se konkrétně o zachování nebo zboření 

stavebního dědictví, které se dostalo do protikladu s novými životními for-

mami. Celá desetiletí trvaly spory novátorů a spekulujících podnikatelů, kte-

ří absolutizovali technická a urbanistická hlediska se silami, chránícími do-

chované kulturní a národní dědictví a bránili se proti ztrátě stavebních 

objektů minulosti. V těchto sporech se prosazovalo vědomí kulturní konti-

nuity, což vedlo k jistému vyrovnávání mezi extrémními stanovisky a na-

konec k poznání, že se v socialistické společnosti musí pohlížet na novou 

výstavbu i na ochranu existujících hodnot jako na dvě stránky jednotně plá-

novaného procesu vytváření našeho životního prostředí. Na ochranu se musí 

tedy pohlížet již ne jako na antagonistický protiklad obnovy měst, ale jako 

na integrální součást procesu obnovy. Jsme si přitom vědomi, že se toto po-

znám může prosazovat jen pomalu zvláště u veřejných investorů /a ti jsou 

prakticky jedinými nositeli reanimace v historických jádrech měst/, dokud se 

plně neprosadí poznání, že vědomí tradice a sociálně-politická hodnota kon-

tinuity jsou součástí hodnot naší společnosti. 
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V Československé socialistické republice se plně uplatňuje dědictví mo-

derní koncepce péče o památky vzniklé již v rakousko-uherské monarchii a 

tézí Riegla /budujícího na základech položených Semperem/ a Maxe Dvořá-

ka a teoretických i praktických prací Centrální komise pro zachování pamá-

tek se sídlem ve Vídni. Konkrétní živná půda pro rostoucí obecný zájem 

obyvatelstva byla na přelomu století, když byla zahájena asanace Židovského 

Města v Praze /převážně z hygienických, ale i spekulačních důvodů/ a když 

dostávaly konkrétní podobu záměry vytvořit průlom od Václavského náměs-

tí přes Staré Město až k letenské pláni, další regulace Vltavy, zástavby vltav-

ských břehů a další. Tyto a podobné zásahy v Praze a jiných městech v Če-

chách a na Moravě vyvolaly prudké reakce obyvatelstva, které si uvědomova-

lo hodnotu tradice. Byly zakládány ochranné spolky, došlo k polemikám 

v tisku. A odtud se datuje jistá populárnost ochrany tradičních hodnot, 

i když tenkrát tato péče byla pojímána jen jako konzervování starého stavu, 

záchrana proti agresi stavebních podnikatelů a tedy regresivně. V důsledku 

toho se dostávala jako romantismus, zahleděný do minulosti do konfliktu 

s technickým pokrokem. 

V Československé republice od vyhlášení samostatnosti v roce 1918 roz-

víjela oficiálně uznaná a na moderních vědeckých názorech založená péče 

o památky tehdy známé postuláty ochrany stavebních památek a již tehdy 

formulovala pojem „městské rezervace", i když praktické uskutečnění na-

stalo až po roce 1948. Přitom ale sociálně pokroková architektonická avant-

garda dvacátých let měla jiný poměr ke kulturnímu dědictví. Nová společ-

nost může vzniknout, není-li zatížena balastem tradice. Revoluce by měly 

vytvořit „tabula rasa" /neboť nové hodnoty mohou vzniknout jen v prostře-

dí, které není zatíženo „včerejškem"/. Avantgarda byla tak obrazoborecká a 

negovala každé tradicí zatížené navazování na hodnoty minulosti. Funkcio-

nalističtí stavitelé měst by museli opustit staré městské struktury a stavět 

zcela nová města pro „nové lidi". Ochrana „starého" představuje retardaci, 

dokonce potlačení společenského vývoje, pěstuje se sentimentální vztah ke 

„starým zlatým časům", které vůbec nebyly zlaté a humánní. Jde o ne-

správné hodnocení politických hodnot v historickém vývoji. 

Po druhé světové válce následovaly pragmatické výklady, které problém 

kulturní tradice analyzovaly již pod zcela jiným aspektem. Architekti jsou 

si vědomi, že je možno nejnaléhavější problém, vytvoření dostatečného byto-

vého prostoru, řešit jen rozšířením měst. Zásahy do struktury starých měst 

musely být odloženy. Teprve po splnění bytové otázky požadují určité sku-

piny obyvatel humánnější architektonické prostředí místo uniformních 

bytů. Protože ale současná architektura není schopna uspokojit takové ná-

roky, mohou být takové požadavky kryty revitalizací historických městských 

čtvrtí a přeměnou jejich funkce. Z toho vyplývá, že na rostoucí snahy o za-

chování starých měst se musí pohlížet jako na přechodný stav, který ztratí 
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svou legitimitu, kdy změněné společenské předpoklady /vzrůstající životní 

úroveň, rostoucí kulturní potřeby ap./ umožní architektuře nabídnout to, 

co může být považováno za humánní architektonické prostředí. A z toho by 

se pak jevilo jako oprávněné stanovisko, že nevzniká žádný protiklad mezi 

snahami o zachování starých měst a současným přiznáním se k architektuře 

formující budoucnost. 

Jaký je názor na téma „staré město a péče o památky" v socialistické 

společnosti? Za explozivního růstu industrializace se stává staré město stře-

diskem, v němž probíhají vnitřní návaznosti sociálního, hospodářského a 

kulturního života. Jestliže však došlo k přeložení „city" do nových prostorů, 

nebo se městská oblast dostala na okraj hospodářského dění, dochází k od-

umírání. A tak jak dalece uznáváme, že se naše stále se vyvíjející životní 

prostředí neskládá jen z nových, ale i historických hodnot /a nové hodnoty 

nevznikají v kulturním vakuu, ale jen tam, kde existují předpoklady pro 

zrání nových hodnot/, tak bude nutné pohlížet na ochranu existujících hod-

not a tvorbu těch, které je nutno nově vytvářet. Jsou to stránky jednoho 

dialektického procesu, které jsou sice v protikladu, a přece se podmíněně do-

plňují. Ochrana krajiny, stejně jako lidského díla - tedy celé stavební sub-

stance - tvoří kategorii lidské péče o dva subsystémy jednoho globálního 

systému, který může být hodnocen jako organický fenomen: městské sta-

vební systémy, včetně starých měst žijí, stárnou a odumírají jako všechny 

organismy, které musí pro svou existenci systematicky obnovovat své buňky, 

protože ať jde při regeneračním procesu o atrofii a pozvolné, nebo urychlené 

odumírání, nebo o předčasné zničení hypertrofií nových forem, obojí jsou 

procesy ničení. Chtěli bychom „nejtrvalejší" měřítko procesu obnovy bu-

něk nalézt v boji tradice a inovace, zachování a zničení. Kde je optimální 

míra mezi revolučními kulturními návaznostmi a revolučním překonáním 

minulosti? Tu mizí dosavadní funkce péče o památky, ochrany přírody a 

životního prostředí jako obranného prostředku proti ničivým vlivům a mění 

se v subjekt pro plánování přetvoření životního prostředí. Vidíme tedy, že 

každá časová epocha /s odlišnými sociálními a kulturními aspekty/ měří 

novými kritérii a uznává jiná měřítka hodnot. Po původní ochraně kultury 

starých měst a přírody následuje perioda, která odmítá uznat nutnost péče 

o kulturní kontinuitu. Pak následuje určitý pragmatický postoj /proti obra-

zoborectví - proti ortodoxní ochraně/, který vyúsťuje v syntetizujíc!snahy, 

kdy ochrana a utváření životního prostředí také integruje kulturní hodnoty, 

včetně památek /viz řeč U Thanta před Valným shromážděním OSN před 

více než deseti lety/. V socialistické společnosti je jejich uchování součástí 

plánování. 

Zde přecházím k druhému tematickému okruhu mých výkladů, které 

omezím na péči o nemovitosti, tedy o stavební památky. V úvodu jsem se 

zabýval "ideologickým" stanoviskem laické veřejnosti i našich odborných 
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kruhů k péči o památky. Zde bych uvedl návaznost na územní plánování. 

Nejdříve došlo k přeorientování od „ochrany objektů" na péči o uliční pro-

story, náměstí, soubory a jádra starých měst. Dospěli jsme k územně plánova-

cím problémům, abychom v socialistickém plánovaném hospodářství integro-

vali zachování celých vybraných historických nebo chráněných struktur do 

územně plánovacích opatření. Zde bych chtěl připomenout, že při velké 

hustotě sídel v našem státě /2,6 km vzdálenost historických, vesnických a 

městských sídel v Čechách a na Moravě/ a při velkém bohatství historické 

substance, byly logické snahy o prohlášení 35 vybraných měst v ČSSR histo-

rickými rezervacemi, i když v roce 1950 byly velmi progresivní. Po zákon-

ném zakotvení v roce 1958 /zákon na ochranu památek/ byla rezervační 

jádra podřízena ministerstvu kultury, ale chyběla ještě návaznost na mini-

sterstvo výstavby. Ve smyslu tohoto zákona měly být všechny náklady na 

uchování památek hraženy vlastníky, resp. správci /u komunálního a státní -

ho vlastnictví/ a jen ve výjimečných případech mohly být požadovány státní 

subvence. Toto omezení mělo zpočátku nepříznivý dopad na městské rezer-

vace. Zákon o územním plánování /rovněž z r. 1958/ zakotvil sice zachovám 

starých měst, ve velkoúzemních vztazích a hledal funkční určení měst, ale 

přesto se neuskutečnila užší součinnost mezi správci kultury a aspekty vý-

stavby. Prokázalo se, že rigorozne pojatý význam městské rezervace v záka-

zu jakýchkoliv zásahů do existující struktury vyvolal negativní důsledky. 

Většina tehdy stanovených rezervačních jader s historicky architektonickými 

objekty, které byly chráněny, ale byly bez finančně silných investorů, byly 

vystaveny chátrám. Zde se jednoznačně prokázalo, že je nutné uvolnit strikt-

ní předpisy pro rezervace a po podrobném prozkoumání substance provést 

jistou kategorizaci hodnot, aby se umožnily nutné zásahy za účelem revitali-

zace. Počátkem šedesátých let byly proto zpracovány podrobné analýzy 

estetických, historických a kulturně-politických hodnot stavební podstaty, 

možností k adaptování pro moderní využití. Byla přijata zásada, že památky 

mohou přežít jen tehdy Jsou-li účelně využity. 

Ve vládních opatřeních z posledních let /zvláště z února 1972/ se proje-

vuje snaha po zachování uzavřených prostorových jednotek ve všech cen-

ných jádrech měst. Přitom péče o ochranu kulturních hodnot se musí vzta-

hovat až na nejnovější tvorbu. Ochrana prostorových kompozic se již neome-

zuje na ochranu rezervačních jader historických měst, ale na vsvechny sídlišt-

ní formy s architektonicky a urbanisticky závažnými strukturami, kde vybra-

né soubory mají být uchovány bez ohledu na kategorie jednotlivých klasifi-

kovaných objektů, z nichž se chráněná prostorová jednotka skládá. 

Zde je nutné si uvědomit, že žádný ochránce památek není nadšen kate-

gorizací. U objektů jde spíše o přípustnou míru zásahů do struktury památ-

ky - o eventuální zařazení do nižsl kategorie - a zde má kategorizace hlubší 

význam. V našem státě jsou uzákoněny tři kategorie: 
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Do první kategorie náleží ,národní kulturní památky" a jim na roveň 

postavené objekty, které musí být uchovány nezměněné, jakoby „muzeálně" 

stabilizované, bez zásahů /nehledě na instalaci životně důležitých zařízení/ 

pod převážnou péčí ministerstva kultury. 

Do druhé kategorie patří památky,jejichž struktura musí být tak modifi-

kována, jak to vyžaduje novodobé aktuální účelové určení objektu. Tyto 

objekty náleží do péče příslušných okresních orgánů. 

Do třetí kategorie náleží objekty, u nichž jsou úpravy možné, avšak musí 

být zachován jejich architektonický a prostorový charakter /tyto jsou v péči 

místních orgánů/. 

Je projednáván nový návrh kategorizovat rovněž sídelní útvary. Do první 

kategorie mají být zahrnuty útvary, jejichž ochrana odpovídá pojmu muze-

ální městské rezervace. 

Druhá kategorie umožňuje omezenou přestavbu a třetí kategorie se vzta-

huje na ochranu prostoru. 

Kategorizace je současně návodem k procesu přestavby, kterému podléhá 

každé historické jádro a slouží i k zpracování zvláštních ochranných režimů. 

Je ovšem problematické uchování struktur takových starých měst, pro 

něž nebylo nalezeno žádné vhodné účelové určení. Toto se týká především 

lidové architektury. Jestliže byla lidová architektura při kolektivizaci a so-

cialistické mechanizaci zachována, může být prakticky zachována jen „para-

zitním" využíváním, tzn. odcizením původního určení a současně reanima-

cí, využitím k rekreaci městských obyvatel. I když dochází k vnitřním pře-

měnám, zůstává aspoň vnější forma zachována, a nedochází k porušování 

krajiny individuálními chatami. Likvidace vesnických sídel se tak odsouvá 

na další generace, toto je východisko opět v dialektickém protikladu - lido-

vá architektura, vesnická sídliště mohou být nakonec zachována jen jako 

etnografický muzeální dokument ve volné přírodě, vytržený z přirozeného 

určení pro kulturní turistiku. 

Ochrana historických sídlišť přináší nové problémy, které mohou být ře-

šeny jen velkorysými infrastrukturními investicemi /řešení režimu spod-

ních vod a geotechnických problémů, rekonstrukce přestárlých vedení 

apod./, které pokud by nebyly vyřešeny, by ohrožovaly zachování historic-

kých struktur. Zde je nezbytně nutná spolupráce všech technických správ-

ních institucí. Přes velké finanční nároky na ministerstvo kultury /které jdou 

do stovek milionů Kčs ročně/jsou výsledky dosud málo uspokojivé. 

Vraťme se ještě k principiálním otázkám plánovacích zásahů. Navrhovaná 

kategorizace historických sídelních celků je součástí vládou schválených pro-

gramů obnovy /vládní usnesení z ledna 1972/, rozdělených podle naléhavos-

ti restitučních akcí, které byly stanoveny ministerstvem kultury a jsou říze-

ny státními správními orgány. Urbanistická ochranná areanimační opatření 

jsou prováděna místními správními orgány prostřednictvím okresních stře-
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disek státní památkové péče /instance, která plánuje a pečuje o ochranu; 

v socialistické společnosti není investorem jednotlivec, ale veřejná instituce 

na družstevní, komunální nebo státní úrovni/ a za řízení ministerstva kul-

tury a jeho „Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody". 

Nakonec bych chtěl krátce uvést, že zde jde o celý soubor institucionál-

ních zásahů spolupracujících resortů, jejichž komplexnost teprve umožňuje 

úspěch regenerace starých staveb historických jader. Je to spolupráce mezi 

státní plánovací komisí /oigán zodpovědný za ekonomický rozvoj regionů, 

který rovněž navrhuje finanční objem pro kulturní účely, včetně obnovy 

starých měst, určený politickým orgánům a státní správě/, dále minister-

stvem kultury /kterému podléhá ochrana kulturních statků/, ministerstvem 

výstavby /příslušným pro plánování urbanizace, rozdělení funkcí v urbani-

začních zónách a územní plánování/, státní komisí pro ochranu životního 

prostředí /jejíž kompetence se nyní vytváří/, ministerstvem financí /příděly, 

daňové úlevy aj./, existujícími ateliéry pro rekonstrukce a okresními staveb-

ními podniky /školené síly, obstarání materiálů ap./ a jinými resorty, které 

přicházejí s tímto problémem na různých úrovních v úvahu. Koordinační 

úkoly příslušejí Ústřední komisi pro státní péči o památky, jako poradnímu 

orgánu ministerstva kultury. Tento orgán se skládá ze zástupců všech zainte-

resovaných resortů, má ale malou možnost prosazovat svá stanoviska. Přes 

složitost vládních opatření však v posledních letech dokazuje, že bylo dosa-

ženo mnoho úspěchů opatřeními po správní linii. 

Funkční určení místa, urbanizovaného prostoru může být stanoveno jen 

v rámci tzv. plánované urbanizace, která je sledována na základě ekonomické 

a územní analýzy. Jde o prognózu růstu, stagnace nebo upadání - o kon-

krétní společenské využití starého města -

- jako muzeálního prostoru městské rezervace, jejíž funkcí by měla 

být převážně kulturní turistika /počet takových míst musí být velmi ome-

zován - blíží se muzeu ve volné přírodě/ - první kategorie, 

- jako součásti oblasti city převážně s funkcí poskytování služeb v eko-

nomicky a společensky se vyvíjejícím městě, kde je substance starých staveb 

ohrožena hypertrofií výměny vnitřních skupin - blíží se kategorii 2, 

- jako bytové oblasti stagnujícího města, kde je substance starých sta-

veb ohrožována atrofií /v rozsahu stavebních regenerací až k pomalému zá-

niku/, který by v žádném případě se neměl projevovat jako zánik, pokud se 

k záchraně nenajde žádný investor, který by historickou stavbu regeneroval, 

nebo jí zajistil novou funkci. Bez vhodného investora není možné zachránit 

žádnou památku tohoto druhu - blíží se kategorii 3. 

Ochranná opatření jsou integrální součástí územního plánování a po 

schválení jsou závazná. Záleží proto jen na investorech uvést plán do života. 

Překlad zpracoval Dr. Jan Cejp 
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Oldřich Hora 

Staré dobře zachovávat, nové dobře budovat 

Díky stále se zvyšujícímu modernímu osvícenství roste dnes v naší prů-

myslové blahobytné společnosti názor, že my, lidé, při vykonávání své moci 

této zneužíváme běžně k co nejnebezpečnějším změnám nás chránícího, ale 

v žádném případě jenom nám svěřeného pozemského prostoru. Bezprostřed-

ní příčinou pro takové náhlé změny jsou rychle prováděné technicko-ekono-

mické expanze a koncentrace, které si dosud ukvapeně jako obšťastňující 

pokrok snažíme pyšně pochvalovat. Praktické zkušenosti však ukazují, že 

mnohé z těchto civilizačních vymožeností, mezi nimi také zdánlivě čistě vý-

vojové činnosti bez jakékoliv nutnosti nebo povinnosti jsou naplánovány a 

pak také realizovány. 

Téměř ve všech světadílech v přítomné době dochází k citelným zvratům 

a nouzovým situacím, které vyjadřují rozumné přezkoumání celkového eko-

logického stavu poničeného přílišnou, třeba nezamýšlenou aktivitou. Únik 

před touto skutečností je nemyslitelný. Většina postižených také vidí dnes 

způsobené chyby a snaží se v čerstvě nabyté úctě k přírodě získat poučení. 

Existuje tedy oprávněná naděje, že se lidstvu věčně náchylnému k sebezniče-

ní, podaří dostat se z osudového kruhu, do kterého se samo vmanévrovalo. 

Také námi kulturně ovlivňované životní prostředí se mění. Především je 

to trvalé, silné přibývání obyvatelstva, stále hustější zalidněnost a v přítom-

nosti následné působení nedostatečně promyšlených činů nejenom na přiro-

zené elementy našeho životního prostředí. Ve vládnoucí vysoké konjunktuře 

způsobuje krátkozraká průmyslová společnost spíše svým úderně náhodným 

rozrůstáním, než plánovitě řízeným zahuštěním a rozrůstáním, nenahraditel-

né ztráty na kulturních statcích zděděných po předcích. Přitom ztělesňují 

taková díla - jak dobře víme - nepostradatelné a trvalé součásti našeho ži-

votního prostředí. Jako nej významnější a drahocenné výtvory tohoto patri-

monia můžeme označit sídliště, založená pro lidská mladá společenství. 

Tato jsou v daných topografických místech krásných krajin organicky a har-

monicky zakomponována. Jejich prosté*pěkně k sobě naléhající,jako obyd-

lí nebo dílny sloužící domy obklopují v těsně spojené a živě rozčleněné for-

mace malebné uličky, ulice a náměstí; nad nimi se tyčí skutečné místní 

koruny, tvořené často nádhernými kostely, kaplemi, kláštery, jednotlivé 

zástavby nebo úchvatné komplexy skupin domů, vesnic, tržišť. 

Taková nádherná, starožitná sídlištní jádra, která skrytost umožňují a 

oduševnělost vyzařují, určují jako významné stavební umělecké výtvory 

s jejich plastickým a malebným vzhledem důrazně zvláštní charakter a míst-

ní kolorit našich krajin. V nich se zrcadlí dějiny uplynulých staletí, příroda, 
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architektura a lidská bytost neustále v nejužších vzájemných vztazích 

a vzájemné harmonii. Prokazují se jako kořeny našeho původu, máme je 

k naší dispozici jako životní a odpočivné prostory a patří, jako jejich nejbliž-

ší okolí, také k představě našeho domova. 

Všechny tyto dochované vzácné výtvarné objekty nejsou žádné nedot-

knutelné muzeální kusy, nýbrž jsou stále využívány. Mimo vlivy počasí a 

běžného užívání jsou velmi ohrožovány ve své další existenci vedlejšími 

účinky civilizačních vymožeností. Plyny obsahující sirné exhaláty z továren, 

živností, výtopen domů a motorových vozidel rozrušují kamenné a cihlové 

zdi a dřevěné stavby. Letadla nadzvukové rychlosti otřásají svým hukotem 

choulostivými konstrukcemi významných památek. Velmi často jsou vý-

znamné památkové objekty v údržbě zanedbávány a více méně úmyslně a 

z lhostejnosti a z neúcty k historickým a kulturním hodnotám nadřazováním 

vlastních zájmů nad zájmy společnosti, v nedůvěře k práci odpovědných čini-

telů přehlíženy nebo tzv. modernizací a změnou funkčního využívání odsta-

vovány ve svém významu a ničeny a tím připravovány k demolici. Neméně 

pak jsou takové objekty často ničeny ve prospěch nutných veřejných staveb-

ních úkolů. Tak ustupují rozšiřování dopravních cest mnohdy celé řady do-

mů a jsou přitom často obětovány četné tradicielní architektonické výtvory. 

Není to lehký úkol získat porozumění veřejnosti pro zachování kul-

turního dědictví i když je to stejně důležité jako ochrana a záchrana přírody. 

Při tomto úsilí se samozřejmě nejedná nikdy o zastavení kola dějin nebo 

snad o jeho pootočení zpět. Je třeba jenom potírat žalostnou lidskou nevě-

domost. Stále nutný a potřebný informační systém by še měl zaměřit v ce-

lém rozsahu na historicky vytvořená sídliště a především na vznik některých 

celků a k dobru našeho potomstva pomoci k jejich zachování. 

Město se počítá v rozličných vztazích k nejpamětihodnějším a nejvý-

znamnějším výtvorům našeho světa. Je to mnohonásobný a obšírně členitý 

živoucí organismus s národohospodářskými, dopravními, právními, sociál-

ními, politickými a architektonickými funkcemi, odkázaný na ochranu a 

péči lidské pospolitosti. 

Každé město, které si zaslouží toto vysoké zařazení do takového význam-

ného druhu sídlišť, má vlastní, na přirozeném reliéfu modelovanou tvář. 

Toto konstatování se hodí v největším rozsahu vždy a všude na staré osady, 

zřídka však na sídliště nová, která pro nás nejsou téměř rozeznatelná, proto-

že ztratila svou podstatnou individualitu. Se svými živými ulicemi a náměs-

tími, které jsou rámovány vyváženými a přesnými seskupeními domovních 

bloků, vytváří žalostný rámec kolem starého města, v němž člověk jest ještě 

středem všeho dění. 

Zachování a oživení starých měst je tedy v zájmu všech obyvatel jednotli-

vých měst, a tím všech obyvatel celého státu. V překotném bouřlivě se vy-

víjejícím atomovém období průmyslového rozvoje, který je živen vysokou 
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konjunkturou, stává se možným, že v nekritické víře v pokrok se vymyká 

vše, co pochází od dřívějších pokolení. Zapomíná se lehce, že my nepatříme 

jenom přítomnosti, nýbrž jsme mezičlánkem mezi včerejškem a zítřkem, 

mezi minulostí a budoucností. Neuvažuje se o nenahraditelných škodách 

na přírodních a kulturních statcích, ačkoliv se naštěstí veřejnost burcuje 

všemi dostupnými prostředky, takže příliš rychlé a radikální akce, které 

se mají realizovat v památkovém prostředí, nebo na památkových objektech, 

se dostávají do konfliktních situací. Dnešní člověk potřebuje, aby se ubránil 

nebezpečím moderních civilizačních nemocí, silnou vnitřní rovnováhu. 

Síly k tomu získává v prožitcích a obdivování přírodních nebo kulturních 

hodnot svého životního prostředí, historicky dochovaného ve své kráse 

až do naší přítomnosti. 

Nezapomínejme konečně, že plody kultury, které se počítají k nejvzác-

nějším, jenom pomalu a pouze jednou narostou. Necháme4i je zaniknout 

nebo je sami zničíme, pak jsou pro nás nenahraditelně ztraceny. Zůstaňme 

proto u této skutečnosti, že ty stavební kameny každého živého města, 

každé malé osady, jsou jejich minulostí, přítomností i budoucností. Závěr 

celého problému lze bezpečně říci takto: Staré dobře zachovávat, nové 

dobře budovat. 
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Zdeněk Fuka 

Z činnosti technické komise Klubu Za starou Prahu 

Technická komise patří mezi orgány domácí rady Klubu Za starou Prahu, 

jejíž agenda je velmi rozsáhlá a pestrá. Město prožívá období bouřlivé pře-

stavby a zejména velkorysé řešení komunikačního systému vede někdy ke 

konfliktům s ustálenou představou o neopakovatelné atmosféře historicky 

vzniklého velkoměsta, a to zejména ve vnitřních čtvrtích Prahy, i když ještě 

mimo území památkové rezervace. Ve svých rozborech a vyjádřeních k této 

problematice akcentovala technická komise přednostní výstavbu vnějšího 

okruhu Základního komunikačního systému, který odvede tranzitní dopra-

vu mimo město, dále redukci předimenzovaného třítunelového Strahovského 

tunelu na postačující dva a vypuštění jižní větve tzv. vnitřního okruhu pod 

Vyšehradem, kde by jak tunel pod Vltavou, tak most přes ni vyvolaly po-

třebu dalších velkokapacitních mimoúrovňových křižovatek na obou březích 

řeky v prostoru husté zástavby. Technická komise průběžně sleduje měnící 

se názory na výstavbu ZÁKOSu, zejména s ohledem na to, aby se přetech-

nizovaným řešením dopravy nestala Praha křižovatkou dálnic a zachovala si 

i v této oblasti lidské měřítko. 

Podobně připravila technická komise stanovisko ke zřízení nové televizní 

věže na Žižkově na místě bývalého židovského hřbitova. V této souvislosti 

posoudila i studii Hutního projektu Praha na rekonstrukci Petřínské rozhled-

ny, pokoušející se o souladné řešení vyhlídkové funkce věže s funkcí mo-

dernizovaného televizního vysílače. Toto technicky i ekonomicky přijatelné 

řešení by podle názoru technické komise ušetřilo pražské panorama před no-

vou tvarově brutální dominantou, která připomíná spíše objekt hutnického 

či petrochemického kombinátu a naruší uzavřené životní prostředí v jádru 

Žižkova a Vinohrad. Podle názoru vyjádřeného v písemném stanovisku Klu-

bu, předaném nejvyšším státním a stranickým orgánům, nepředstavuje novo-

stavba televizní věže perspektivní řešení v době neobyčejného technického 

pokroku v oblasti televizních přenosů, kde se stále častěji používá družico-

vých systémů a rozvodu po drátě pro bezporuchový příjem ve velkých aglo-

meracích, jako například v Moskvě. Výstavba věže na Žižkově již probíhá, 

a bude k obohacení společenské atraktivity místa vybavena vyhlídkovou plo-

šinou a restaurací- Klub byl zodpovědnými místy ujištěn, že součástí inves-

tice je i takzvaná 2. stavba, tedy rekonstrukce Petřínské rozhledny a uvedení 

do původního stavu a poslání. Technická památka by tedy zhruba po sto le-

tech své existence měla opět sloužit veřejnosti. 

Řadu let se zabývala technická komise Klubu problémem bývalého nádra-

ží Praha-Těšnov. Impozantní novorenezanční budova, dokončená v roce 
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1875 podle plánů architekta K. Schlimpa byla ve své době považována za 

nejkrásnější nádražní objekt ve Střední Evropě. Vstupní část řešená jako 

římský triumfální oblouk s mohutným tympanonem a bohatou sochařskou 

výzdobou kryl prostornou dvoranu vyzdobenou znaky českých měst, které 

železnice spojovala. Hlavní objekt sledoval linii někdejšího barokního opev-

nění a i po odbourání severního křídla pro stavbu magistrály uzavíral obvod 

městské památkové rezervace v ose starobylé Petrské ulice. Nádraží něko-

likrát změnilo své jméno. Po roce 1918 bylo přejmenováno na Denisovo, 

v roce 1939 na Vltavské a v poválečných letech na Praha-Těšnov podle obce, 

která se zde rozkládala v 15. století. Klub Za starou Prahu bojoval za záchra-

nu objektu po celé období, kdy se střídavě uvažovalo o jeho novém využití 

pro Národní technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, vysokoškol-

ský klub a menzu a pro jiné účely, nebo o jeho demolici, např. v roce 1976. 

Objekt byl v poměrně dobrém technickém stavu a značným nákladem byla 

rekonstruována střecha, která obsahovala nad hlavní dvoranou dobře zacho-

valou unikátní kovovou konstrukci, jednu z nejstarších v Praze. Tato vazní-

ková konstrukce s táhly byla dokladem vyspělé úrovně konstruování a tech-

nologie výroby kovových konstrukcí u nás před 110 lety. Když nebylo nale-

zeno vhodné využití, budova byla vyřazena ze seznamu kulturních památek 

a 16. března 1985 byla odstřelena. Ještě v poslední chvíli Klub protestoval 

proti demolici písemným podáním na zodpovědná místa a vyjádřil přesvěd-

čení, že odpovědní činitelé přehodnotí svá rozhodnutí a přihlédnou k opráv-

něným požadavkům kulturní veřejnosti, avšak bezvýsledně. Některé ozdobné 

kamenné články byly sice před demolicí vyjmuty a uschovány v lapidáriu, 

technická památka - kovová střešní konstrukce ani žádná její reprezenta-

tivní část však nikam přenesena nebyla. Tuto akci pokládá technická ko-

mise Klubu zajeden ze svých nej větších neúspěchů. 

Naopak velmi úspěšnou akcí technické komise byla záchrana havarij-

ního stavu význačné románské rotundy v Přední Kopanině, o které přinesly 

podrobnou informaci minulé Zprávy Klubu Za starou Prahu. Akce statické-

ho zabezpečení byla realizována n. p. Geoindustria Praha a dokončena úspěš-

ně ještě před oslavami 700 let obce Přední Kopanina v červnu 1985, na které 

byl Klub pozván a přispěl k jejich úrovni výstavním panelem, na němž byla 

názorně prezentována problematika záchrany kostelíka tvořícího působivou 

dominantu malé obce, teprve nedávno připojené k hlavnímu městu. Při osla-

vách byl přínos Klubu ke zvelebení obce vysoce hodnocen, bylo mu uděleno 

čestné uznání a pamětní medaile. Při oslavách byla uspořádána exkurse 

účastníků na dokončenou stavbu doprovázená slovním výkladem členů 

technické komise. Klub bude samozřejmě trvat na tom, aby záchrana staveb-

ně technické podstaty rotundy byla v brzké době následována architektonic-

ko-památkovou rehabilitací interiéru a aby bylo vhodně parkově upraveno 

a zpřístupněno i nejbližší okolí nad rotundou po zrušení a odbourání zne-
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svařující bývalé zemědčlsko-provozní budovy, která zhoršovala i podmáčení 

základů kostela. 

Podobně po několikaletém úsilí technické komise i dalších členů domácí 

rady Klubu bylo přikročeno k obnově velmi dezolátní klasicistní kaple v Pra-

ze 4-Hájích. kde v jejím bezprostředním okolí vyrostlo sídliště Jižní Město. 

Kaplička je posledním zbytkem někdejší vesnice Háje a pevně lokalizuje je-

jí zaniklou náves. Její drobná hmota působí zajímavě a ušlechtile, zvláště 

půvabná je bizarní válcová věžička se zvonicí. Klub vyvinul nemalé úsilí 

v přesvědčování projektantů, investorů a dalších orgánů, aby tento poslední 

poutavý prvek místní lidové architektury i s nejbližším přírodním rámcem, 

tvořeným dvěma lipami, zapojili do uniformity panelového sídliště jako 

vhodný výtvarně estetický článek a jako připomínku budoucím generacím, 

že kořeny současné velkokapacitní zástavby spočívají v místech drobného 

venkovského osídlení i na vzdáleném okraji historické metropole. Akce se 

ujal n. p. Pozemní stavby Karlovy Vary za investorství České státní pojiš-

ťovny. Kiub uskladnil v době před konečným rozhodnutím o zahájení prací 

ve svých prostorech lidovou litinovou plastiku sv. Jana Nepomuckého, 

zprostředkoval její restaurování a s odbornou pomocí technické komise po-

mohl zajistit výrobu některých úzkoprofilových stavebních prvků. Zajistil 

dokonce i zvon do věžičky. 

Dalším objektem, jehož osudy techiúcká komise léta pečlivě sleduje, je 

Vinohradská tržnice, dokončená v roce 1903 architektem Antonínem Tur-

kem v eklektickém slohu s barokními a rcnezančními prvky. Objekt patří 

podniku Zelenina, který usiloval před časem tržnici zbořit a nahradit ji no-

vou administrativní budovou. Klub Za starou Prahu vyvinul nemalé úsilí 

o záchranu této typické architektury v původní zástavbě Vinohrad a poda-

řilo se mu demolici zabránit. Objekt byl přehodnocen z hlediska nových 

názorů na architekturu 19. a 20. století a byl zapsán do seznamu kulturních 

památek. Technická komise sleduje i vývoj projektové přípravy v Krajském 

projektovém ústavu, který řeší využití objektu opět jako tržnice při zacho-

vání exteriéru a interiéru s charakteristickou impozantní kovovou konstruk-

cí střechy, která je pohledově uplatněna v celém rozsahu na rozdíl od po-

dobných, avšak méně citlivých řešení u rekonstruované Staroměstské a Smí-

chovské tržnice. Lze tedy vyjádřit naději, že bude-li správně pochopen zá-

měr projektanta, bude důstojně obnovena poslední typická pražská tržnice. 

Technická komise se dále zabývala neutěšeným stavem kostela na Vino-

hradském hřbitově ve snaze zajistit co nejdříve jeho generální opravu na 

ústřední obřadní síň. Sleduje rovněž realizační přípravu velké technické 

akce „Sanace vyšehradské skály" a její důsledky na životní prostředí při-

lehlé oblasti. Podobně je technická komise v kontaktu s generálním projek-

tantem dlouho připravované akce „Sanace Čertovky" Interprojektem, k je-

hož projektovému úkolu vydala své vyjádření. 
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Nelze v krátkém článku uvést ostatní akce technické komise, mezi nimiž 

jsou například stavbou metra porušené kostely Panny Marie Sněžné a Nej-

světější Trojice ve Spálené ulici, rekonstrukce bývalého románského kostela 

sv. Vavřince v Hellichově ulici na Malé Straně, rekonstrukce a statické za-

bezpečení románského kostela sv. Martina v Řepích a další. V poslední do* 

bě zpracovala komise stanovisko k uvažované rekonstrukci hotelu Palacc 

a demolici budovy školy na Komenského náměstí na Žižkově, která jsou 

uvedena v dalších statích. Díky iniciativě dobrovolných pracovníku ko-

mise, podpoře domácí rady a předsednictva Klubu a pochopení odpověd-

ných orgánů města se ve většině případů dobrá věc podaří. Neúspěchům se 

však technická komise pro své omezené možnosti nemůže bohužel vyhnout. 

Posouzení problematiky obnovy hotelu Palace v Praze 

Technická komise Klubu Za starou Prahu se zabývala situací kolem ho-

telu Palace v Jindřišské ulici v Praze na žádost domácí rady a členů Klubu 

Za starou Prahu, kteří vyjadřují výrazné znepokojení v souvislosti se zprá-

vami ve sdělovacích prostředcích o chystané demolici hotelu a přípravě 

novostavby a zpracovala odbornou expertizu, kterou opírá o vlastní prů-

zkum objektu a studium podkladů. 

Při rozhodování o osudu každé budovy je nezbytné velmi zodpovědně a 

především fundovaně odpovědět na celou řadu otázek. V případě že se jed-

ná o objekt, který je součástí struktury městské památkové rezervace, je 

zvýrazněn aspekt společenského zájmu z hlediska širších a časově neomeze-

ných vazeb. Jsou tedy v případě záměru destrukce a následného vybudování 

novostavby vytvořeny podmiňující předpoklady opravňující tento záměr 

realizovat? Nepřesáhnou společenské ztráty kritickou hranici? Je třeba se 

vší nezaujatostí, avšak s vysokou odborností zhodnotit tyto okruhy pro-

blémů: 

Zhodnocení urbanistických podmínek 

Komplex hotelu Palace je nedílnou součástí poměrně intaktní architek-

tonické struktury nejen nejbližšího okolí ohraničeného Václavským náměs-

tím, Jindřišskou třídou, ulicemi Panskou a Na příkopě, ale v měřítku širším. 

Tato oblast je charakteristická sjednocenou zástavbou různorodého cha-

rakteru, vybudovanou postupně na místě původní struktury od přelomu 

19. století až do třicátých let 20. století. Přes rozdílnost architektonické 

hodnoty jednotlivých objektů má toto prostředí znaky celistvosti. Nedílnou 

součástí je i hotel Palace, který byl vystavěn ve velmi exponované poloze 

na nároží Jindřišské třídy a Panské ulice. Bez ohledu nahodnocení objektu 

z hlediska architektonického a památkového - je z hlediska posouzení 
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urbanistických vazeb zcela nežádoucí, aby byl objekt odstraněn a nahrazen 

novostavbou /i když citlivě řešenou/, tak jako by bylo nežádoucí například 

odstranění jakéhokoliv z objektů v Pařížské třídě, hotelů Evropa, Paříž apod. 

K architektonické a památkové hodnotě objektu 

Ačkoliv objekt není zapsán v seznamu chráněných památkových objektů, 

což pokládáme za nedostatek, je součástí městské památkové rezervace a 

tudíž je nutno respektovat jeho existenci z hlediska uchovám kontinuity 

chráněného prostředí. Přesto, že budova hotelu Palace nepatří mezi akcento-

vaná špičková architektonická díla, je osobitou architekturou charakteris-

tickou pro období přelomu 19. a 20. století. Byl postaven v roce 1908 až 

1909 architektem Buldrou. Členité průčelí objektu je koncipováno se zdů-

razněním nárožního pohledu. Hlavní fasády jsou provedeny s kvalitním 

architektonickým detailem - s uplatněním pro toto slohové období typic-

kým - umělecko-řemeslné práce velmi dobré kvality /plastické zvýraznění 

vstupu, článkování, ukončení střechy s nárožní věžicí, mozaika na průčelí/. 

Přes dodatečné narušené interiéry v některých prostorách společenského 

a veřejného provozu /restaurace, grill, kavárna/ je objekt vybaven pozoruhod-

ným vnitřním zařízením, a to zejména v přízemí a ve zvýrazněných komuni-

kacích jednotlivých podloží. Hlavní schodiště je ukázkou střízlivé, ale kvalit-

ní secesní interiérové práce /ornamentální kované zábradlí s čistými mosaz-

nými litými a pasířskými detaily, mramorové sloupy s hlavicemi, ornamen-

tální barevné vitráže oken, doplňující prvky interiéru z ušlechtilých materiá-

lů ve střízlivém a kultivovaném pojetí/. Veřejné komunikace hlavního křídla 

v jednotlivých patrech mají jednoduchou architektonickou koncepci s použi-

tím zajímavých a řemeslně dokonalých detailů /prostá, ale působivá štuková 

výzdoba stropů, atypické dveře z ušlechtilého materiálu, mosazné kovám 

dveří ve velkém rozsahu apod./. Převážnou část ubytovací kapacity tvoří 

prostorné a architektonicky působivé interiéry jednotlivých pokojů, v appar-

tementech se zachovalými prvky zabudovaného nábytku. 

Náročněji jsou řešeny společenské prostory v parteru, kde se dosud ucho-

vala intaktní výzdoba tzv. „anglického klubu" a přilehlých místností, jako 

bar, jídelna, komunikace se šatnou. Pojetí těchto interiérů i umelecko-řeme-

slné zpracování materiálů je na vysoké úrovni. Stěny jsou v části opatřeny 

plastickou rustikou v omítce, v části je zachováno velkoplošné kasetové 

obložení stěn, které koresponduje s celkovým řešením. Prostor klubu je 

doplněn galerií s bohatými soustružnými detaily zábradlí a krbem. Stropy 

jsou vyzdobeny štukovou kompozicí. Součástí interiérů jsou i původní 

prvky atypických dveří, kovaných mříží, osvětlovacích těles apod. Bohatě 

vybavené interiéry patří z hlediska architektonickelio i umčleckořemeslneTio 

mezi neopakovatelné reprezentanty své doby. 
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Architektonická hodnota objektu je nesporná. Památky tohoto druhu 

jsou v zahraničí předmětem ochrany a zájmu. I u nás dochází k postupné-

mu přehodnocování přístupů. Nedávná úspěšná obnova secesního hotelu 

Paříž, vysoce oceňovaná zákazníky ze zahraničí /viz PRÁCE z 1.4.1987/ je 

toho důkazem. 

Stavební stav objektu 

Objekt je ve velmi dobrém stavebním stavu, nevykazuje žádné závažné 

statické a stavební poruchy. Ocelové stropní konstrukce podle expertizy 

stavební fakulty ČVUT vyhovují stávajícímu hotelovému provozu. Pouze 

v místech dodatečně vestavěných sprchových koutů jsou stropy promočené. 

Svislé nosné konstrukce jsou naprosto intaktní a nenarušené jakýmikoliv 

statickými poruchami. Drobné místní poruchy štukových podhledů jsou 

způsobené lokálními haváriemi nevhodně řešených hygienických příslu-

šenství v jednotlivých pokojích. Všechny fasády objektu /včetně dvorních/ 

jsou ve velmi dobrém stavu. Okenní prvky nejsou dožilé, pouze je zapotřebí 

obnovit nátěry. Konstrukce krovu je v naprostém pořádku, nejeví žádné de-

formace a náznaky trouchnivění a je opatřena protipožárním nátěrem. Ne-

dávno ukončená obnova střešního pláště s použitím vysoce kvalitního ma-

teriálu - měděného plechu - zajišťuje na dlouhá léta objektu odolnost proti 

zatékání a povětrnosti. 

Ve velmi dobrém stavu jsou vnitřní omítky /kromě vlhkých prostorů 

2. suterénu/, architektonické detaily, kamenické prvky. Sítě jsou vsak pře-

vážně složité či na hranici životnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že provoz 

hotelu byl na počátku roku 1986 ukončen, lze předpokládat, že nedostateč-

ná péče a běžná údržba bude mít v brzké době za následek zhoršení stavu 

vnitřního vybavení, zejména cenných interiérů, následně i objektu jako ta-

kového. Bez ohledu na záměry investora lze konstatovat, že objekt vyžaduje 

pouze generální obnovu sítí, celkovou modernizaci /vyřešení hygienického 

zázemí u pokojů, rekonstrukce stravovacího a technologického zázemí/ a 

citlivou obnovu původních interiérů s kultivovaným dořešením provozní ka-

várny, grillu a restaurace, kde se již nedochovalo původní vybavení. 

Poznámky k funkčnímu využití, ekonomii a realizaci 

Při přípravě jakéhokoliv zásahu ve stávajícím prostředí je nezbytné 

v předstihu prověřit všechny souvislosti a rozsah záměru koncipovat tak, aby 

byl v souladu s prostředím, s limitujícími podmínkami. V tomto konkrét-

ním případě je nutno jednoznačně požadovat, aby byl záměr korigován pře-

devším v rozsahu funkční náplně a požadovaného standardu. 

Argumentace investora, vycházející z ekonomických spekulací, kde se 

porovnávají náklady na jedno lůžko ve vztahu k celkové lůžkové kapacitě 
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a k návratnosti investice, jsou tendenční, nepostihují šíři problematiky a 

nerespektují společenské zájmy. V novostavbě se údajně uvažuje s kapacitou 

238 lůžek s tím, že minimální kapacita pro návratnost investice /pětihvězdič-

kový hotel/ je 220 lůžek. Při rekonstrukci objektu lze dosáhnout kapacity 

200 lůžek, a to bez narušení podstaty objektu, při radikálně nižší technolo-

gické a materiálové náročnosti, při výrazně nižších ekonomických nárocích. 

Při posuzování varianty novostavby nutno počítat kromě jiného i s těmi-

to negativními důsledky: 

- vysoká pracnost a tudíž i ekonomická náročnost demolice stávajícího 

objektu, 

- nenávratné zničení stávajících velmi stabilních konstrukcí a kvalitní-

ho stavebního materiálu, 

- řada dalších vyvolaných nároků technologických, organizačních, časo-

vých a ekonomických. I v případě, že by v nové budově nebylo uvažováno 

s několikapodlažními suterény pro garáže a zázemí, demolicí se naruší stabi-

lita sousedních objektů a bylo by nezbytné provést technologicky i ekono-

micky velmi náročné podchycení těchto budov, včetně zvýšeného podílu za-

bezpečovacích prací v rámci bloku, 

- výrazné zvýšení nákladů na energii, paliva, suroviny a dopravu, vyvo-
lané demolicí, odvozem obrovských kubatur sutí, výrobou a úpravou kom-
pletně nových konstrukcí a materiálů ve velkém rozsahu, 

- mimořádné zhoršení životního prostředí /prašnost, hluk, omezení do-
pravy, rozsah zařízení staveniště apod./, a to nejen ve stísněném, velmi ex-
ponovaném prostředí stavby, nýbrž v celém okolí a na všech dopravních tra-
sách k hotelu. 

Modernizace 

Technická komise prostudovala studii modernizace hotelu Palace, vypra-
covanou Státním ústavem pro rekonstrukce památkových měst a objektů 
v březnu 1987 a provedla v březnu 1987 vlastní prohlídku hotelového kom-
plexu. 

Studii po prohlídce pokládáme za velmi citlivé řešení daného problému 

a podle našeho názoru by vyžadovala při novelizaci jen drobné korekce z hle-

diska dnešních nároků, včetně přehodnocení finančního propočtu podle sou-

časné cenové hladiny. Podle podkladů, které máme k dispozici, by náklady 

na modernizaci hotelu Palace činily v současné době ve stavební části kolem 

60 mil. Kčs a celkové náklady /bez interiérů/ kolem 90 mil. Kčs. Je samo-

zřejmé, že chátrám, kterému je opuštěný hotel vystaven, přispěje k dalšímu 

zvyšování nákladů a obáváme se, že by se to stalo záminkou k zboření. 

Podle našich informací byla studie SÚRPMO schválena a její rozpracování 

do dalších stupňů projektové dokumentace bylo investorem zmařeno nereál-

nými požadavky na etapové provádění modernizace postupně po etážích při 
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zachování provozu zbývajících částí. To je zcela v rozporu s dnešním zá-

měrem investora na radikální řešení pomocí demolice a novostavby. 

S tímto řešením nemůžeme naprosto souhlasit z důvodů, ktere' jsme 

uvedli v předchozím textu a odvoláváme se i na poslední jednání ÚV KSČ, 

kde byla vyjádřena podpora modernizacím stavebních fondů na úkor přebu-

jelé investiční politiky, kterou je nutno plným právem omezovat. Odvolává-

me se i na zkušenosti z Leningradu a Moskvy, kde podle tisku byly poza-

staveny tisíce demolic a budovy budou modernizovány /viz Rudé právo 

z 7.4.1987 - demolice hotelu Angleterre v Leningradu/. 

Získáním vhodných kapacit a optimální organizací práce lze docílit, aby 

modernizace proběhla ve vyhovujících termínech a bez podstatného naruše-

ní životního prostředí Prahy. Soudíme, že pro novostavbu hotelu vysoké tří-

dy by Interhotely Praha snadno nalezly stavební místo v četných prolukách, 

které stále hyzdí vzhled vnitřní Prahy. 

Resumé 

1. Hotel Palace svojí architekturou a funkcí patří ke zdařilým pražským 

komplexům z přelomu 19. a 20. století. 

2. Architekturu a funkci lze vhodnou modernizací tak valorizovat, že 

obnovený hotel může výhledově patřit mezi nejpřednější slohové hotely své-

bytné individuální povahy v rámci různorodého architektonického bohatství 

Prahy. 

3. Praktické poznatky dokládají, že právě hotely tohoto typu pro svoji 

slohovost jsou nejvyhledávanějšími objekty zahraničních návštěvníků. 

4. Modernizace a architektonická rehabilitace je reálná a výhodná, kon-

struktivní podstata nosného zdiva je technicky a řemeslně dokonalá. Stavba 

může sloužit další století. 

5. Po ekonomické stránce vyjde modernizace proti novostavbě nesrovna-

telně příznivěji. 

6. Demolice a novostavba by po několik let rozrušila zónu životního 

prostředí v centru Prahy, které v minulosti v době výstavby podchodů a met-

ra bylo hlučným a dlouhodobým staveništěm na úkor životního prostředí. 

7. Ideové technologicko-ekonomické důvody prosazující demolici 

hotelu nelze uznat jako objektivní kritérium, ježto přehlíží hodnoty výtvar-

né, urbanistické a tradiční symbiosu se stávajícím prostředím. 

Aplikování těchto kritérií na architektonické celky 19. a 20. století, kte-

ré tvoří mimo rezervační jádro komplexní velkoměststkou zástavbu Prahy, 

je mimořádně alarmující. Jednostranná měřítka použitá investorem na 

funkční využití architektur mohou vyvolat vlnu dalších demolic v zástavbě 

19. a počátku 20. století. 
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Závěr: 

Po podrobné analýze a posouzení všech uvedených aspektů vyplývá 

jednoznačný závěr. Likvidace hotelu Palace a jeho náhrada novostavbou je 

zcela nepřijatelná. Zastáváme názor, že naše společnost si nemůže dovolit 

zbytečné ztráty podobného druhu, které nelze nazvat jinak, než lehkomysl-

ným ničením národního a kulturního bohatství a plýtváním ekonomickým 

potenciálem společnosti. Existuje studijní varianta splňující všechny vysoké 

nároky moderního pohostinství a ubytování při zachování stávajících hod-

not. 

Stanovisko technické komise Klubu Za starou Prahu 

k uvažované demolici budovy školy na Komenského náměstí na Žižkově 

Předsednictvo a domácí rada Klubu Za starou Prahu přivítaly a pozorně 

sledují velkorysou akci nezbytné modernizace stávající zástavby Žižkova. 

V této akci vidí první velkou etapu modernizace a rekonstrukce stávajícího 

stavebního fondu centrální Prahy, dochovaného od středověku až po stavby 

vzniklé do poloviny 20. století. 

Její stavebně technická, urbanistická a kulturní úroveň bude určující pro 

všechny pražské čtvrti, které budou muset projít obdobnou rekonstrukcí 

během následujících desetiletí. 

V případě přestavby Žižkova Klub akceptoval, že mnohé z původní zá-

stavby bude likvidováno, ale že hodnotná stavební díla minulosti, která vy-

tvářela urbanistický charakter a jakéhosi genia loci žižkovské městské čtvrti, 

zůstanou zachována a se soudobou výstavbou budou tvořit novou symbiosu 

socialistického životního prostředí Žižkova. V této souvislosti Klub velmi 

ocenil obnovu bývalého kostela sv. Kříže a jeho moderní přestavbu na kul-

turní stánek Atrium a naopak s politováním vzal na vědomí zbytečnou likvi-

daci jedné z nejstarších památek svého druhu na Žižkově, tzv. Kitlingova 

domu. Rovněž Klub želí ztráty budovy bývalého nádraží Těšnov, které sice 

nebylo urbanistickou součástí Žižkova, bylo však situováno při patě žižkov-

ského masivu. 

Záměr ustoupit od plánované rekonstrukce budovy školy na Komen-

ského náměstí a po její demolici provést na jejím místě novostavbu, poklá-

dáme za nezdůvodněný a vysvětlitelný pouze nechutí nebo neschopností 

n. p. Konstruktiva provést rekonstrukci budovy, jak je navrhovaná studií a 

úvodním projektem Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a 
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objektů, se kterými jsme se seznámili a plně se s nimi ztotožňujeme. Provedli 

jsme kromě toho vlastní prohlídku budovy a zjistili jsme, že byla v nedávné 

době částečně rekonstruována a že její nynější stavební nedostatky, které 

jsou běžně odstranitelné, byly způsobeny bezohlednou neúdržbou n. p. Kon-

struktiva, který se stal jejím uživatelem. 

Prohlídka, kterou zorganizovala technická komise Klubu, se uskutečnila 

28. května 1987 a zúčastnili sejí dále členové předsednictva Klubu, zástupci 

Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody a generálního 

projektanta SÚRPMO. Vzhledem k tomu, že ve stále se opakujících námit-

kách proti zachování objektu školy figuruje jako hlavní špatný stavebně 

technický stav, zaměřila se komise přednostně na tento aspekt a došla 

k těmto zjištěním: 

Dřevěná konstrukce krovu je ve velmi dobrém statickém i stavebně tech-

nickém stavu, neprojevují se podstatnější deformace či poruchy ve spojích 

apod. Narušení dřevokaznou houbou nebylo zjištěno přesto, že na řadě 

míst vadnou krytinou již velmi dlouho do objektu zatéká. Stropní kon-

strukce jsou podle rozsáhlé sondáže gen. projektanta převážně v dobrém sta-

vu, ani při prohlídce nebyly qištěny žádné deformace svědčící o narušené 

statické únosnosti. Pouze strop nad tělocvičnou je v horším stavu. Další po-

rušování stavu dřevěných stropů však může způsobovat dlouhodobé zatékám 

do objektu vadnou krytinou, o jejíž údržbu uživatel vůbec nepečuje. 

Prohlídkou byly dále sledovány výskyty trhlin v nosném zdivu a vodo-

rovných konstrukcích, které by nasvědčovaly porušení stability objektu. 

V tomto ohledu byly gištěny pouze vážnější trhliny zejména v západním 

křídle, které vznikly po ražbě kolektoru, v současnosti však podle údajů 

kontrolních sádrových pásek jsou zcela stabilizovány. O uklidnění pohybů 

svědčí i nově vymalovaná místnost v 1. patře západního křídla, kde se po vý-

malbě již žádné, ani vlasové trhliny neobjevily. Drobné trhliny vyskytující 

se i v ostatních partiích objektu jsou ze statického hlediska zcela zanedbatel-

né a byly způsobeny vlivem otřesů při podzemní stavební činnosti a zejména 

zanedbanou údržbou. Poruchy vlivem sedání či nedostatečného založení se 

nikde neprojevují, objekt byl tedy pro dané využití založen vyhovujícím 

způsobem. Základová zemina je podle sondáže únosná a podzemní voda se 

nevyskytuje. 

Při prohlídce byla dále věnována pozornost soustavě sklepů a vlhkosti. 

Sklepy jsou ve velmi dobrém stavu, v opukovém zdivu se nejeví známky 

snížené únosnosti jak z hlediska přetížení, tak z hlediska vlhkosti, na kte-

rou je opuka obzvlášť citlivá. V partiích zdiva nadzákladového nebyly 

shledány stopy výraznějšího povrchového větrání opukového kamene. Ci-

helné klenby jsou zcela neporušeny. 

Z hlediska ekonomického se technická komise Klubu přiklání k rozboru 

gen. projektanta, ze kterého vyplývá zvýšení nákladů při demolici staré 
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školy a novostavbě o cca 10 mil. Kčs oproti rekonstrukci a přístavbě učeben 

dle projektu SÚRPMO. Snížení tohoto rozdílu dle rozboru dodavatele n.p. 

Konstruktiva je možno docílit jen realizací novostavby školy v nižším stan-

dardu, což pokládáme za velmi škodlivé zejména v oblasti velkorysé přestav-

by Žižkova. 

Z výsledků prohlídky jednoznačně vyplývá, že stav nosných konstrukcí 

je velmi zachovalý a k jeho zhoršování dochází zejména vinou uživatele, 

který nemá zájem o rekonstrukci a snaží se navodit dojem o zchátralosti a 

neudržitelnosti zachování stávajícího objektu i přes vysoce odborně fundo-

vané materiály zpracované SÚRPMO Praha na základě mnohaletých zkuše-

ností, které technická komise Klubu prostudovala a které svědčí o opaku. 

Tuto činnost dodavatele a současně uživatele objektu lze kvalifikovat jedno-

značně jako zanedbávání údržby národního majetku s cílem dosáhnout pro 

sebe vhodnějšího řešení. 

Tyto postupy doprovázené zdánlivě úspornými ekonomickými rozvahami 

již tolikrát znehodnotily urbanistickou a architektonickou povahu soudobé 

výstavby, že by v takovémto citlivém místě měly být rázně odmítnuty. A to 

nemluvě o tom, že by se snadno staly precedentem pro budoucí plánované 

rozsáhlé modernizace a rekonstrukce dalších pražských čtvrtí. S podobným 

diktátem stavební výroby proti zájmům společnosti je třeba již skoncovat, 

i když bohužel v tomto případě se ke stanovisku dodavatele připojil i inves-

tor VHMP-GŘ Praha, jak vyplývá z článku ředitele technického úseku této 

organizace, uveřejněného v Lidové demokracii 9. června t. r. Zde se dokonce 

hovoří o ,,morálně i stavebně dožilé stavbě". 

Podle názoru Klubu Za starou Prahu nejde rozhodně o morálně i stavebně 

dožilou stavbu, nýbrž o stavbu velmi zachovalou z hlediska nosné způsobilos-

ti pro daný účel. Vlastní rekonstrukce budovy školy oproti některým ne-

zbytným budoucím rekonstrukcím v centru Prahy bude technologicky jed-

noduchou nenáročnou akcí, kterou se nedostatky jako zemní vlhkost, vy-

správky stropů apod. snadno odstraní. Rovněž projektovanou přístavbu 

učeben hodnotí Klub jako zdařilou symbiosu historické a moderní architek-

tury v daném prostředí. 

Členové Klubu ocenili budovu školy jako velmi hodnotné architektonické 

dílo 19. století. I když dosud nebyla budova administrativně zařazena do ně-

které z kategorií památkových objektů, měla by být zachována a rekonstru-

ována pro původní účel. Jedná se o stavbu, která ve své původní urbanistické 

struktuře tvořila výraznou dominantu, dostala ve svém prostředí architekto-

nicky náročné řešení fasády a stala se tedy významným uměleckým a pro nás 

i další generace i dokumentárním článkem výstavby Žižkova 19. století. 

Ostatně praktický příklad zdařilé rekonstrukce obdobné školní budovy 

na rohu Táboritské a Lupáčovy ulice je precedenčním případem i pro školu 

na Komenského náměstí. 
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Rovněž v rámci prováděné přestavby lze tuto budovu výhodně funkčně a 

hlavně architektonicky využít. Hmota budovy se šikmými střechami s pále-

nou krytinou a s klasicky článkovanými fasádami bude velkým výtvarným 

a psychickým oživením okolní komplexní typové panelové zástavby, které 

nelze podceňovat. 

Závěrem nutno konstatovat, že postupem doby je ve světovém měřítku 

architektura 19. století stále více oceňována a postupně se stává historickou. 

Ztráta této budovy, která do této kategorie nesporně patří, by ochudila tuto 

část Žižkova a důvody uváděné dnes pro demolici by jistě budoucí generace 

neuznaly. 

Technická komise 

Klubu Za starou Prahu 

Stanovisko Klubu Za starou Prahu 

k požadavku záboru náplavky a zřízení pontonové plošiny na Vltavě 

při regeneraci Jánského vršku 

Od svého založení sváděl Klub Za starou Prahu rozhodný boj nejen za 

regulaci Malé Strany, ale také za splavnění Vltavy. Zásluhou jeho technické 

komise a jejich významných architektů ve vodním stavitelství dosáhl, že 

nebyly postaveny vysoké nábřežní zdi mezi mostem 1. máje a mostem 

Mánesovým a bylo zachováno nádherné zrcadlo pod Malou Stranou a Hrad-

čany. Další návrh Klubu velmi vhodně skryl za Střelecký a Židovský ostrov 

vodní propust, zdymadlo a vrata a jejich posunutím ke smíchovskému břehu 

zachoval tuto vodní základnu nej krásnějšího pražského panoramatu. V roce 

1908 se podařilo zabránit realizovat návrh arch. Antoni na Balšánka na zasta-

vění malostranského nábřeží. Návrh na úpravu Kampy a zasypání Čertovky 

se podařilo zamítnout. 

V letech 1923-1929 nesouhlasil Klub s návrhy arch. Josefa Gočára na 

Státní galerii na Kampě. Poslední jeho návrh na místě Odkolkových mlýnů 

nebyl realizován pro okupaci Československa. 

Po druhé světové válce vyvstalo nové nebezpečí při řešení levobřežní 

podpovrchové komunikace mezi mostem 1. máje a mostem Mánesovým, tzv. 

Malostranským automobilovým tunelem. Tato stavba byla spojena s množ-

stvím demolic, ohrožením Karlova mostu a nesnázemi se zaústěním na smí-
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chovské straně a vyústěním na Klárově. Na záchranu Klub vypracoval novou 

variantu tzv. "Petřínského tunelu", která se stala podkladem pro Strahovský 

tunel, který je realizován. 

Z uvedených několika příkladů vyplývá, že Klub Za starou Prahu vždy 

chránil poslední zbytky malostranských břehů. Nemůžeme proto souhlasit 

se současným požadavkem záboru náplavky a části vodní plochy pro mezi-

skládku pro stanoviště v okolí Hergertovy cihelny /číslo parcely 1041/, 

této nejcitlivější části hradčanského panoramatu. 

Rekonstrukce objektů na Jánském vršku je záležitost dlouhodobá a lze 

předpokládat, že i po skončení prací bude náplavka nadále využívána. 

Charakter rozsáhlých rekonstrukcí je zcela odlišný od proudové pane-

lové výstavby. V první etapě budou převažovat demoliční práce a odstrojo-

vání objektů, které budou vyžadovat vhodné skladistní prostory. Nebude 

účelné využívat náplavku k překládce suti, když je mnohem výhodnější 

přímý odvoz nákladními auty přímo do prostoru Zbraslavi. Zbytečné pře-

kládky sypkého a drobného materiálu, který při rekonstrukcích převažu-

je, jsou finančně nákladné a průjezd těžkých nákladních aut Malostranským 

náměstím a Letenskou ulicí prochází místy s přetíženou dopravní frekvencí 

aut a tramvají. 

V restaurovaných domech bude použití velké mechanizace minimální a 

budou převažovat zednické, tesařské a další rukodílné práce. Proto pro 

skládku nezbytného stavebního materiálu postačí uliční prostory nebo vět-

ší nádvoří některých domů. 

Jsme si vědomi, že se jedná o složitou a náročnou záležitost, která se 

znovu objevuje při každé stavební akci zahájené v prostoru Malé Strany. Do-

poručujeme proto další variantu a zvážit možnost vybudování dlouhodobého 

zařízení transefu stavebního odpadu z Malé Strany pomocí výsypky mezi 

Palackého a Jiráskovým mostem na smíchovské straně nábřeží přímo na 

lodě, odkud by lodní doprava umožnila transport odpadu severním i jižním 

směrem. Potřebné zařízení dle našich informací je ochotna zřídit správa 

Povodí Vltavy. 

Vítáme regeneraci části Malé Strany, která si zachovala výstavbu několika 
století a kontrast intimity a monumentality. Proto se obracíme na všechny 
zodpovědné orgány našeho hlavního města, aby se přistupovalo ke všem 
úpravám s mimořádnou citlivostí a aby byly hledány nej optimálnější mož-
nosti realizace všech záměrů. 

Předsednictvo 

Klubu Za starou Prahu 
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Josef Hyzler 

Záchrana kapličky v zaniklé obci v Hájích 

Klub Za starou Prahu nezahrnuje do svých ochranářských snah pouze 

historické objekty, ale zajímá se pozorně i o všechny změny širokého okolí 

města, které je exploatováno novou výstavbou sídlišť a dopravních zařízení. 

Masivní vlna nové výstavby naprosto přetváří stávající životní prostředí 

těchto oblastí, pohlcuje zde dosud zachovaný přirozený reliéf krajiny i se 

zachovanou dosavadní drobnou výstavbou. 

Klub ve své činnosti usiluje o zachování alespoň nej důležitějších krajin-

ných a stavebně-historických kvalit takto postižených oblastí jako doklad 

dosavadního historického vývoje a souběžně tyto prvky po renovaci funkčně 

zapojit jako oživující články monotonního výrazu nové zástavby. 

Jednou z těchto aktivit je snaha Klubu o zachování drobné kapličky za-

niklé objce v Hájích, která musela ustoupit zdně výstavby Jižního města. 

Jedná se o miniaturní venkovskou stavbičku podkovovitého půdorysu 

s drobným uzaviratelným výklenkem s plastikou sv. Jana Nepomuckého, 

provedenou z umělecké litiny standardní produkce 19. století. Boky jsou 

členěny lesenami s římsou, průčelí má jednoduchý štítek, na který navazuje 

sedlová střecha s kruhovou věžovitou nástavbou zvoničky s drobným zvo-

nem. 

Předmětná stavbička kapličky má půvab lidové architektury 19. století 

a díky pochopení investorské organizace České státní pojišťovny se podařilo 

tuto drobnou architekturu včetně plastiky obnovit a restaurovat a tak trvale 

pro budoucnost zachovat jediný hmotný doklad zaniklé obce v Hájích, která 

v minulosti stávala daleko vzdálena od vlastního území Prahy. 

Josef Hyzler 

Rekonstrukce bývalého kostela sv. Vavřince Pod Petřínem 

v Praze 1, Hellichové ulici 

Vedle velikých pražských klášterních areálů, které byly po roce 1780 Jo-

sefem II sekularisovány, postihl stejný osud i mnohé drobné církevní stavby, 

z nichž některé nenávratně zanikly, jiné byly pohlceny utilitárními přestav-
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bami, které silně setřely jejich funkční podstatu i architektonický charakter. 

Mezi tyto případy patří i bývalý kostel sv. Vavřince Pod Petřínem, který 

však díky dochované východní části jižní fasády s opěráky a hrotitými okny 

nevymizel nikdy plně z obecného povědomí Jako jiné zrušené drobné koste-

ly a kaple a o jeho osud i budoucnost byl vždy mezi Pražany vřelý zájem. 

Poměrně chudou historiografii této drobné stavby odsunuté na okraj 

městské zástavby Malé Strany nahražuje bohatší historická ikonografie díky 

své poloze a skutečnosti, že většina historických panoramat byla zachycová-

na z východního hřebene petřínské pláně, ocital se tento objekt v dolním 

předním plánu dokumentovaných prospektů oď Jana Kozla a Michaela Pe-

terleho z Annaberku z roku 1562, Filipa van den Bosche a Sadelera z let 

1606 a 1618, Václava Hollara z roku 1636 i Folpertuse van Guden-AUen 

z roku 1685 a jiných. 

Tyto záběry nám dokumentují stavební vývoj kostela během středověku. 

Pochopitelně nemůžeme chápat tyto nákresy jako exaktní stavebně vývojový 

dokumentační materiál. Starší jednotlivá pojetí, ačkoliv zachycují zhruba 

stejný stavební stav, liší se v objemech a vztazích jednotlivých částí střech 

a přístaveb. Vesměs ale dokumentují stavbu s vysokou sedlovou střechou, 

štítem na západní straně a věžovitou nástavbou nad hřebenem. 

Vysokým smyslem pro zachycené architektonické proporce a detaily 

kostela vyniká Hollarův pohled z roku 1636, který jej pojímá v plastičtější 

diagonální pohledové ose s vysokým západním štítem s mohutnější, zřejmě 

zděnou věží s vysokým jehlancem na severní straně za hřebenem. Guden-

-Allen o padesát let později, během kterých nelze předpokládat přestavbu 

věže, tuto zachycuje ve stejné konfiguraci, ale zhruba v ose hřebene, avšak 

v drobnějších proporcích, než je zachycena v prospektu Hollarově. Guden-

-Allen zachycuje jižní průčelí, za věží směrem k východu zvyšuje hřeben, 

aniž vkládá vložený mezištít, avšak v jižním průčelí vkládá o jednu okenní 

osu více. 

Z dosavadní analýzy uvedených historických pohledů zjišťujeme, že přes-

nou grafickou rekonstrukci původních střech a věže, které zanikly zhruba 

před 200 lety, nelze provést, ježto zachycené skutečnosti pro tento účel 

nejsou dosti přesné a komplexní. 

Větší naději na zpřesnění obrazu a původního vývoje kostela sliboval 

komplexní stavebně historický a archeologický průzkum této stavby, který 

byl však možný až po úplném vysídlení tak sešlého a havarijního objektu, že 

jakékoliv další jeho využívání bylo nebezpečné. 

Díky pochopení veřejných složek ONV Prahy 1 bylo rozhodnuto tuto 

památkovou budovu zachránit a začlenit znovu do života města novým vy-

užitím jeho společenské síně s variabilním využitím pro kulturní účely před-

nesového i výstavního charakteru. Toto rozhodnutí ONV Prahy 1 umožnilo 

stavbu zcela vysídlit, zahájit přípravné a projektové práce a hlavně komplex-
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ní sondážní stavebně historický a archeologický průzkum jako podklad při-

pravovaného projektu. Práce byly zahájeny vybourávkami stropů a příček 

vestavěných tří podlaží obytných místností, současně byla budova stahová-

na táhly a zabezpečována nezbytnými vyzdívkami. Postupně byl uvolněn 

celý prostor bývalé románské lodi a vedlejší gotické lodi, které byly zjištěny 

již v padesátých letech iniciativou Pražského střediska státní památkové péče 

a ochrany přírody /dr. V. Píša/. 

Avšak uvolněním celého prostoru a odstraněním všech pojosefinských 

omítek a zazdívek mohlo být přikročeno k závěrečnému vyhodnocení této 

stavebně historické památky. Vzhledem k nastoupené specializaci výzkumu 

budou výsledky zpracovány samostatně v následných profesních odvětvích: 

Archeologický průzkum je zpracováván PSPPOP rozsáhlými sondami, 

místy až po základovou spáru, které současně slouží hydrologickému prů-

zkumu, který provádí Geoindustria, závod Praha. Během prací byl vytěžen 

bohatý archeologický materiál. Sondážní práce nejsou dosud uzavřeny, pře-

važují prosondované střední a východní části zastavěných ploch. V západní 

části jsou prováděny hluboké výkopy pro základy přístaveb a inženýrská za-

řízení, které jsou rovněž sledovány archeologicky a tím korigují centrální 

část dispozice. Z dosavadních nálezů nelze vyloučit starší zástavbu před 

existencí tohoto kostela. Výsledky archeologického piůzkumu budou zhod-

noceny samostatnou zprávou. 

Zbytky středověké a renesanční výmalby jsou předmětem samostatné do-

kumentační a vyhodnocovací práce prováděné během jejich odkrývání, fixa-

ce a restaurování. Jedná se o vrcholné gotické figurální fresky náboženského 

obsahu a renesanční doplňky s dekorativní stylizovanou rostlinnou a texto-

vou tematikou. Další nálezy menších fragmentů výmalby nelze vyloučit. 

Stavebně historický průzkum získal všechny předpoklady pro finální 

uzávěry o vývoji a typologii této stavby odstraněním všech dodatečných ve-

zdívek i omítek a výklizem všech postupných navážek, kterými byl zde zvý-

šen terén od ranného středověku o více než 1 metr. 

V otevřené stavbě můžeme sledovat nejstarší část kostela provedenou 

v opukovém kvádříkovém zdivu. Sestávala z kvadratického presbyteria 

o vnitřních rozměrech 321/330 cm a podélné lodi o vnitřní délce 1020 cm, 

v plné zadní šířce 520 cm a zúžené přední části se sesílenými obvodovými 

zdmi 460 cm. Obvodové zdi jsou silné cca 90 cm, tj. 3 stopy. Presbyterium 

od lodi bylo odděleno výrazným vítězným obloukem. 

Typologicky lze tímto konstatovat standardní pozdněrománský reduko-

vaný půdorys, v jehož kněžišti byla vypuštěna apsida a rovněž věž při západ-

ní straně lodi. 

Avšak již zmíněným zúžením vnitřního prostoru přední části lodi před 

presbyteriem a rozšířením přilehlého obvodového zdiva vznikla v tomto 
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typu románských staveb značně neobvyklá anomálie, kterou nelze zatím 

jednoznačně vysvětlit. 

Vzniklý meziprostor mezi presbyteriem a zbývající šírší částí lodi lze 

snad patrně chápat jako liturgický mezičlánek prostorové gradace mezi 

funkcí lodi jako shromaždiště věřících a stísněným čtvercovým presbyteriem 

bez apsidy, v němž byla ještě umístěna mensa oltáře. Obdobnou funkci vy-

konávala u velikých románských chrámových dispozic příčná loď. Pro tento 

důvod by svědčil i způsob zaklenutí v prvotní době románské existence 

kostela. Víme, že v této době byla klenba ještě čímsi vzácným, nákladným a 

odvážným, což podstupovali jen nejbohatší stavebníci a nejzkušenější stavi-

telé. Pouze zaklenutí nejvzácnějšího liturgického prostoru apsidy, případně 

ještě představeného chorového čtverce, bylo samozřejmostí. I v našem přípa-

dě bylo presbyterium klenuto, až dosud neznáme přesný tvar této již dávno 

zaniklé klenby. Ale naproti tomu máme zachovány průkazné výběhové pat-

ky a čelné zakončení s dochovaným podkladním obloukem rovněž zaniklé 

valené klenby tohoto prostorového mezičlánku mezi presbyteriem a lodí, 

která již měla jen dřevěný trámový strop. 

V šířce zdejší plochostropé lodi 5,20 m můžeme vidět zhruba limitující 

hranici pro zaklenutí prostory románskou valenou klenbou přes kterou se 

naši románští stavitelé většinou neodvažovali. Tento poznatek můžeme ově-

řit i na jiných stavbách, známe i rotundy, kde přes průměr 5,50 m bývalo 

upuštěno od zaklenutí kopule, která je logickým výtvarným uzávěrem vál-

cové plochy a rovněž staticky je mnohem výhodnějším útvarem než valená 

klenba nad podélným půdorysem. 

Dalším, domnívám se však, že méně pravděpodobným vysvětlením je 

rozšíření zdi hlavní lodi jako pevného podnoží pro nadstavěnou zděnou věž 

v nadstřeší kostela, pro což by svědčila i románská opěrná přípora na severní 

straně. Tato nástavba by ovšem musila zabírat celou šíři lodi, jinak by muse-

la být osazena na klenbách, což nutno vyloučit. Působila by dojem jakéhosi 

románského vestverku, posunutého východním směrem, k němuž by při-

léhalo presbyterium. Ovšem funkci takovéto věže a hlavně jejího prostoru 

bychom těžko vysvětlili jako zvonici, když zde nepřijde v úvahu umístění 

tribuny případného vlastního kostela, neb opevněný prvek hrazené stavby, 

jak jsou známy z jiných vzácných případů. 

Zde se zřejmě jedná o farní kostel raně středověké obce Nebovid, situova-

né mezi úpatím petřínské stráně a břehem Vltavy. Komunikační systém této 

obce je ještě dobře čitelný na prvních geometrovských mapách vypracova-

ných po zřízení vysoké technické školy koncem 18. století. Je zde spádová 

komunikace od kostela vedená dnešní Hellichovou ulicí, která však na dol-

ním konci je již zaslepena příčnou pozdně barokní stavbou, když její pokra-

čování k řece bylo zabráno pro zřizované šlechtické zahrady. Druhá komuni-

kace je dnes již zcela zaniklá a tvořila s předchozí jakousi větev a v jejich 
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styku je situován kostel s ohradní zdí hřbitova. Běžela šikmo podél severní 

hřbitovní zdi, před průčelí bývalého klášterního kostela sv. Maří Magdale-

ny k jižní části Maltézského náměstí. Dnešní Karmelitská aNebovidská ulice 

jsou nesporně trasy komunikací užívaných již v době samostatné vsi Neb o vi-

dy, které byly později začleněny do urbanisované struktury založeného 

města. 

Toto začlenění Nebovid do městského organismu mělo velký význam pro 

další vývoj sledovaného kostela. Nutno si uvědomit pro ujasnění dalšího stře-

dověkého vývoje, že až do 17. století v této jižní oblasti Malé Strany ne-

stály dnešní veliké chrámové stavby kostelů Panny Marie Vítězné, ani bývalý 

klášterní kostel sv. Maří Magdaleny. Hustě zalidněná jižní část Malé Strany 

měla k dispozici klášterní kostel u Maltézů, kostel sv. Prokopa v Prokopské 

ulici, sv. Jana na Prádle a sv. Vavřince pod Petřínem, který jistě plnil vý-

znamnou úlohu. Tomu nasvědčuje další bohatý stavební vývoj. 

Indicie předem popsané románské stavby svědčí pro její vznik v druhé 

polovině 12. století, ale již ve 13. století se zde buduje. Plochostropá část 

lodi se zaklenuje masivní hrotitou kamennou valenou klenbou se středním 

příčným pravoúhlým žebrovým pasem. Horizontální síly se zachycují klešti-

novým trámem v podklenbí. Současně s tímto vylepšením musilo být prove-

deno nové zastřešení a patrně i velká tribuna překrývající značnou část lodi, 

po níž zbylo pouze vysekané klenební lůžko v severní zdi lodi. 

Mnohem radikálnější přestavby byly provedeny v druhé polovině 14. sto-

letí, kdy byly prolomeny tři oblouky v jižní zdi lodi a zbořena jižní strana 

presbyteria, přičemž byla snesena i jeho klenba, aby byla nahražena vyšší 

gotickou žebrovou klenbou navazující na přistavěnou nižší jižní loď se čtyř-

mi klenebními poli s křížovými žebrovými klenbami. Ve východní straně 

byla provedena dvě okna a v jižní tři s profilovaným ostěním se středními 

pruty a kružbami, které se ovšem nezachovaly. Jižní románský portál zanikl, 

zbyla z něho jen část ostění v dnešním meziarkádovém pilíři. Byl však prove-

den nový mohutný portál rovněž na jižní straně ve třetím poli vedlejší lodi. 

V tomto poli mezi opěrnými pilíři vznikala později věžovitá přístavba s ba-

rokní oratoří v patře. Tato přístavba se později rozrostla v dnešní rodinný 

patrový domek před západní polovinou jižního průčelí. Na severní straně 

byla ještě v gotice přistavěna zákristie, které románské kostely většinou ne-

měly a je spojena s presbyteriem krásným profilovaným portálem. 

Rovněž období baroka, které tolik přetvořilo Malou Stranu, se zde proje-

vilo radikálním způsobem. Ve snaze po dalším rozšíření prostoru byla zru-

šena orientace kostela, zřejmě po vzoru P. Marie Vítězné, a k někdejší zá-

padní stěně lodi se štítem bylo přistavěno nové čtvercové presbyterium 

s okosenými rohy a se zákristií při jižní straně. 

Prostor presbyteria je zaklenut českou plackou, stěny jsou členěny pi-

lastry a osvětleny třemi oválnými okny. Prostor presbyteria byl spojen s lodí 
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nově prolomeným obloukem, nad kterým se dodnes dochoval kvádříkový 

štít původního románske'ho kostela. V ose románského presbyteria byl ote-

vřen mohutný pravoúhlý nový vstup. Těmito přestavbami zaniklo mnoho de-

tailů románské stavby, důsledkem čehož v současné době nemáme žádné 

z původních románských okének a i původní jižní portál, jak již bylo zmí-

něno, téměř zanikl. Avšak tyto ztráty byly nahraženy novými kvalitami, 

které budovu výrazným způsobem obohatily. 

Pojosefinské stavební zásahy musí i nezaujatý posuzovatel hodnotit nega-

tivně. Vzniklé obytné prostory - mimo tří místností v patrech,obrácených 

k jihu - byly neoslněné, vlhké a studené. Vzniklé vnitřní úplně temné a ne-

dostatečně dimensované chodby působily ponuře a dodávaly nevlídný cha-

rakter celkovému provedení. Jistě i tato přestavba byla historickým doku-

mentem své doby, ale její ztráty nelze litovat, neboť ustoupí obnovené histo-

rické stavbě s novým důstojnějším funkčním využitím. 
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Jan Sokol 

Svědectví Starého paláce 

Mezi historickými stavbami pražskými zaujímá nesporně Hrad přední 

místo. Nejen polohou, jíž ovládá město a rozlohou, která tvoří celou jeho 

čtvrť, ale především svou uměleckou hodnotou a historickým významem. 

Umělecká hodnota vrcholí v jeho kostelních stavbách. Historická závažnost 

je z valné části skryta v dlouhé řadě staveb, sjednocených jednoduchou 

architekturou, jež tvořila po staletí klidnou kulisu rostoucího města. Teprve 

s novým státem byl i sem přiveden nový život a obnoven bývalý ruch, jenž 

sebou přinesl stavební zásahy a změny. Tu se ukázalo, že budova navenek 

tak jednotně působící, kryje několik samostatných částí různého původu a 

zachovalosti, jež se zde po věky řadily a dodnes zachovaly pod jednotícím 

pláštěm. Kupí se kolem Vladislavského sálu a kostela Všech Svatých, jedi-

ných dodnes zřetelných v původním vzhledu. Zde bývalo sídlo českých kní-

žat a králů, „Starý palác", jak se mu kdysi říkalo a jak mu říkáme opět i my. 

Zůstal zde zachován postupný stavební vývoj budovy pro nás a naše dějiny 

mimořádného významu, byť ne v původním vzhledu a zachovalosti, přeci 

však tak srozumitelně, že umožňuje obnovit představu původního stavu a 

dává obraz toho, jak jednotlivé články zde postupně narůstaly. V hlubokých 

sklepích se zjistily pozůstatky nejstarších staveb těchto míst, osvětlující 

historické počátky Hradu a stavějící jeho chronologii na pevný základ. Jsou 

zde zbytky opevnění a staveb nad sebou se vršících, jimiž se postupně rozši-

řovala úzká plocha hradní hory, mající - dle Kosmy - podobu hřbetu delfí-

na. Jsou zde zachovány stavby po sobě následujících pokolení a dynastií, ně-

co jako stavební ilustrace celého průběhu starších českých dějin. Ty zde mě-

ly až na krátké přestávky, své přední jeviště, od historických počátků až do 

tereziánských reforem, kdy řízení státu se přeneslo do Vídně a rozmanitost 

staveb byla spojena, téměř symbolicky, v jednotné úpravě vídeňského dvor-

ního architekta. Dodnes zde lze vidět zbytky z kamene a dřeva na sucho 

skládaných valů nej staršího opevnění, první kamenné hradby a nad nimi ob-

vodové zdivo románského paláce s kaplí a branou, častěji přestavovaného, 

výše stavby a přestavby gotické a zbytky paláce lucemburského, Karlova a 

Václavova. Teprve nad nimi je palác jagelonský, dovršující nynější objem 

stavby, k nimž se pojí části habsburské, vzniklé před konečnou úpravou, 

v níž se nám palác představuje dnes. 

Prochází-li odborník jeho složitými a vzájemně propojenými prostorami, 

dovede jednotlivé stavby rozeznat a učinit si představu, jak původně vypada-

ly. Běžný návštěvník nemůže se však zde orientovat v množství pozůstatků 

starší či mladší minulosti. Paláce se použilo v poslední době častěji k instala-
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ci velkých výstav různých témat a byla pak vlastní architektura dále znejas-

něna, nebo dokonce zakryta. A přeci to, co se zde samozřejmě nabízí, je 

tak závažné a zajímavé. Je možné zde sledovat stavební vývoj hlavního sídla 

českých panovníků od devátého století až po novou dobu, podat obraz pro-

středí, ve kterém žili a odkud stát řídili. Něco takového je zde na snadě a 

přesto zůstává nevyužito i přes mnohé úpravy, k nimž už zde došlo. Starý 

palác je jedinečnou stavbou. Není na světě druhé budovy, jež by byla podob-

ným způsobem svědkem dějin celého národa, jevištěm jeho pohnutých 

osudů. To stále není využito a zdůrazněno. 

Bylo by třeba změnit postup, jímž dnes palác návštěvníku předvádíme. 

Dnes se sem vstupuje z nové úrovně třetího nádvoří, přímo od Vladislav-

ského sálu vstupem vzniklým při barokní přestavbě. Oč více by architektuře 

odpovídalo, kdyby se oživil původní vstup západní branou na palácový dvůr, 

kde se z ovzduší barokní přestavby dostáváme bezprostředně k středověkým 

částem a odtud lze sestoupit několika způsoby do hlubokých sklepů s jejich 

archeologickými nálezy a zbytky nejstarších opevnění. Odtud by prohlídka 

vedla vzhůru chronologickým postupem k zbytkům paláců středověkých, 

nejprve přemyslovských a výše lucemburských. Zde by se musela názornost 

doplnit instalací plánů, kreseb, rytin a podobně v úrovni lucemburské i do-

bovými předměty a zařízením. Jiná je situace v stavbách jagelonských, celist-

vě zachovaných, které s velkým sálem jsou vlastním jádrem stavby. Zde je 

nutno obnovit původní nástup Jezdeckými schody, tvořícími součást tak pů-

sobivé architektury celku, spojení s emporou kostela Všech Svatých a pří-

stup na jižní ochoz. Sál byl, jak se ukazuje, jakýmsi velkolepým mázhausem, 

typickým pro středověký dům, zprostředkujícím přístup do jeho vlastních 

místností. V tomto smyslu je třeba dokončit jeho úpravu. Z něho se nastu-

povalo do dvorních prostor, sloužících dvěma složkám současné vládní 

moci. Prostor sněmu a vládních úřadů a sídla vlastní moci královské. Prvé se 

neporušeně zachovaly a poskytují příležitost objasnit výstavním způsobem 

organizaci stavovské správy a s ní související instituce zemských desek. Patří 

k nim i nej mladší z nich, křídlo Ludvíkovo, jeviště tragického konfliktu, 

jímž podvojnost vládní moci skončila a s ní i samostatnost českého státu. 

Křídlo královy moci zaujímalo druhou skupinu prostor. Patřilo k nim i krá-

lovo vlastní obydlí, jež by nás dnes tak zajímalo, jež však bylo úplně přesta-

věno v barokních úpravách. Ale i zde je stále co ukázat z původního určení 

- „Zelená světnice" s archivem dvorských desek - obvykle nazývaný Vla-

dislavovou ložnicí a královská oratoř. To, co zde chybí v architektuře, dalo 

by se doplnit instalací fiktivní řady portrétů knížat a králů, jež zde kdysi 

visela, než ji ztrávil požár roku 1541. Úplná řada je však na několika místech 

zachována. Mohla by se zde opět soustředit, aby připomněla dávné obyvatele 

těchto míst. I vzpomínky na pozdější panovníky, kteří již zde nesídlili, měly 
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by zde mít své místo, zejména na dobu rudolfínskou a slavnosti korunovač-

ní, které se zde odehrávaly, 

Ze stručného náznaku je patrno, jaké množství témat a z nich plynoucí-

ho výstavního materiálu by se zde mělo uplatnit a výstavně předvést, aby 

doplnilo rámec vzácné budovy a pomohlo oživit jeho prostory, jež samy 

o sobě by se měly stát předním výstavním objektem Hradu. 

Paláce se používá občas i pro zvláště významná shromáždění. Takové po-

užití, v podstatě vítané, by však vyžadovalo, aby palác byl pro ně definitivně 

upraven a zařízen, aby se předešlo poškozování, k němuž dochází často při 

improvizacích. Nebyl by to úkol malý, ani snadný, stálo by však za to se jím 

vážně zabývat. Ostatně mnoho se již v tomto směru stalo. Palác již není za-

nedbanou budovou, jak ji nový stát od rakouské správy převzal. Je třeba však 

dokončit průzkum a úpravy zaměřené k soudobému využití. Vyvstal by tak 

nejen jeho historický význam, ale vznikl by zde výmluvný památník, svědek 

kontinuity národních dějin, souvislosti přítomného a minulého sjeho stří-

dáním dob rozkvětu a úpadku. 
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Vera Dědičová 

O některých restaurátorských pracích v pražské Loretě 

v letech 1984 - 1985 

Pražská Loreta, poutní místo vznikající přirůstáním jednotlivých částí 

stavby a postupným dotvářením vnitřního prosttoru až do dnešní podoby, 

je stále jedním z nejvyhledávanějších míst pro návštěvníky Prahy z domova 

i z ciziny. Přes velké množství příchozích neztrácí Loreta svůj tichý půvab 

zvláště ve chvílích, kdy se rozezní zvonkohra na věži. Jsme zde svědky stej-

ného úkazu jako před staroměstským orlojem v každou celou hodinu. Vše 

rázem utichne a hlavy se obrátí jedním směrem. Pražské baroko ožívá; Hra-

nice mezi minulostí a současností mizí. Všechny části stavby a výzdoby 

tvoří zde souhrn ve kterém nacházíme díla různé kvality, vytvářející však 

nedělitelný celek s neopakovatelnou atmosférou. 

Začátkem května 1985 prošli opět první návštěvníci vstupním portálem 

do nádvoří se Svatou chýší. Tehdy bylo restaurování vnitřní výzdoby stěn 

této prostory již dokončeno. Začalo na jaře roku 1984 a v témže roce v létě 

bylo ukončeno. Interiér Svaté chýše je upraven jako kaple. Na holém cihel-

ném zdivu jsou velké uměle vytvořené omítkové fragmenty s malbou od 

F. Kunze z roku 1795, zpodob ují cí Pannu Marii s dítětem a světci. 

Před opravou byl stav výzdoby stěn velmi špatný. Povrchová část omítek 

byla zvětralá, barevná vrstva se v šupinách oddělovala od podkladu, na 60 % 

plochy zcela chyběla. Vše bylo pokryto vrstvou prachu, pavučin a jiných ne-

čistot. V první fázi bylo tedy nutno především barevnou vrstvu zajistit před 

případným odpadnutím a injektáží zpevnit podkladové omítky. Podrobný 

průzkum prokázal přítomnost velkého procenta přemaleb různého druhu 

pocházejících z minulých oprav, které byly odstraněny spolu s vrstvou ne-

čistot a staré fixáže. Dokonalého vyrovnání celé plochy bylo dosaženo pečli-

vým vytmelením všech prohlubní vzniklých již dříve místy odpadlým into-

nakem. Zcelující retuš doplnila chybějící barevnou vrstvu a uklidnila celko-

vý dojem. Závěrečná fixáž chrání nyní malbu do budoucna. Výše uvedené 

postupy jsou pouze informativní zkratkou průběhu celé opravy. 

Svatá chýše tvoří tedy centrální bod celému komplexu ostatních budov, 

z nichž nej významnější je kostel Narození Páně s krásnou a bohatou výzdo-

bou. Kostel je jakýmsi překvapujícím ukončením celého obíhajícího ambitu 

se všemi kaplemi. Všech 42 klenebních polí má malované stropy malířem 

A. Schefflerem z roku 1750. Jeho signaturu můžeme myít ihned při hlav-

ním vstupu v klenebním poli proti Santa case. Tyto freskové malby s námě-

tem mariánské litanie byly několikrát opravovány. Původně německé texty 

Utanie byly změněny na české a to pravděpodobně v 80. letech minulého sto-
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letí. Opravy se však týkaly i ostatních částí maleb, což se ukázalo během re-

staurování a obráží se v kvalitě a úrovni malířského provedení i technologii. 

Zatím co jižní, část východního a celý západní ambit je kvalitativně mno-

hem lepší, severní úsek nese známky častého opravování a technologií pro-

vedení se od ostatních značně liší. 

Na podzim roku 1984 se přistoupilo k zajištění velmi porušené výzdoby 

všech 9 klenebních polí jižního ambitu, neboť vlivem zatéksgící a vzlínající 

vlhkosti došlo k narušení barevné vrstvy, intonaka i jádra omítek. Odpadává-

ní originálu způsobovalo i pouhé silnější proudění vzduchu. Barevná vrstva 

byla v celé ploše zpráškovatělá, intonako se oddělovalo ve velkých plochách 

od podkladu a místy tvořilo kapsy a výdutě 5 - 10 cm od podkladové omít-

ky. Omítkové jádro bylo silně zvětralé a jeho soudržnost se zdivem byla špat-

ná. Podrobná prohlídka z postaveného lešení ukázala, že původně zamýšlený 

zajišťující přelep malby nebude možno použít a bude třeba přistoupit ihned 

ke zpevnění barevné vrstvy a následné hloubkové injektáži všech omítko-

vých vrstev. Tím se zabránilo odpadnutí případné odmrznutí originálu v ná-

sledujícím zimním období. Práce v této části ambitu se opět rozběhly v jar-

ních měsících roku 1985, kdy byly souběžně s čištěním povrchu malby od-

straňovány přemalby. Velké plochy chybějícího intonaka byly zrekonstruo-

vány a také drobnější poškození dotmelena. Retuše přerostly vzhledem 

k množství doplněného intonaka v rekonstrukce ornamentální výzdoby 

i částí figur. Tento stručný popis práce pouze naznačuje v bodech jaké po-

stupy byly použity, neboť každý úsek malby vždy vyžaduje poněkud jiný 

přístup a pozměněné metody. Další opravy kleneb probíhaly pak již za plné-

ho návštěvního provozu z malého pojízdného lešení, které neomezovalo pro-

hlídku v areálu Lorety. Na řadu nyní přišla část východního ambitu, kde 

stav maleb byl o něco málo lepší než v jižní části, ale zato zde byla zjištěna 

velmi silná starší, ztmavlá a těžko odstranitelná fixáž z předchozí opravy a 

mnoho nevhodných tmelů. Způsob provedení opravy byl, až na odstranění 

fixáže a tmelů týž, jako v předchozím případě. Dle požadavku investora pak 

bylo zbývajících 28 klenebních polí podrobně prohlédnuto z pojízdného 

lešení. Oddělující se vrchní omítky přichyceny injektáži, barevná vrstva 

zpevněna a všechny chybějící části doplněny. Celou výzdobu ambitu kryje 

nanesená fixáž chránící malbu před povětrnostními vlivy. Po ukončení re-

staurátorských prací na podzim 1985 výzdoba působí uceleným dojmem. 

Vedle této plošně i rozsahově náročné práce byla opravena také malba na 

klenbě kaple sv. Fr. Serafínského, která se nachází ve středu severního ambi-

tu. Všechny popsané práce byly provedeny restaurátory ČFVU. 

Návštěvníci pražské Lorety, tohoto barokního klenotu, opět mohou ne-

rušeně procházet půvabným ambitem a sledovat obrazy mariánské litanie. 

obdivovat kaple, kostel i proslulý poklad v nově upraveném interiéru klenot-

nice. A na cestě k dalším památným místům je doprovodí dojemný zvuk 

loretánských zvonků. 
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Jiří Varhaník - Jan Zavřel 

K počátkům kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Vavřince na Malé Straně 

V jižní části Malé Strany se poměrně dobře dochovaly dvě sakrální stav-

by středověkého původu - kostely sv. Jana Křtitele, zvaný "Na prádle" a 

sv. Vavřince. 

Kostel sv. Jana Křtitele je situován v jihovýchodní části Malé Strany, při 

vidlici dnešních ulic Říční a Všehrdovy. Pro stavbu byla využita nevelká 

plocha újezdské štěrkopískové terasy Vltavy,jenž zde vystupuje k povrchu a 

dosahuje výšky 188,5 m n. m. Za hranou terasy směrem k Vltavě se zacho-

val štěrkopískový agradační val. Vlastní koryto Vltavy a příbřežní část po-

stupně vyplnily holocénní písčité štěrky, bahnité nivní sedimenty ahlinito-

písčité povodňové náplavy. 

Od kostela směrem na západ, k Újezdu, terén mírně stoupá, což způso-

bují zde uložené sedimenty výplavových kuželů, složené z nepravidelně se 

střídajících poloh jílů a hlín, často se zvětralými úlomky břidlice, opuk a 

pískovců. Zdroj materiálu poskytly rozvolněné zeminy a zvětralé horniny 

na přilehlém Petříně. Po svahu k Vltavě byly transportovány přívalovými 

dešti /Simek 1970, 51/. Tyto sedimenty vykliňují v těsné blízkosti kostela. 

Schematický řez znázorňující geologické poměry v okolí kostela je zpraco-

ván na základě údajů Q. Záruby a R. Šimka /1964, profil 2/, doplněných 

poznatky z výzkumů archeologického odboru PSSPPOP vletech 1982-1986. 

V úseku A proběhly výzkumy v 5 statických sondách a v rýze pro vodovod 

u čp. 539/III. Poskytly informace o postupném zvyšování povrchu vltavské 

nivy po výstavbě jezů v 13. století, dokumentovaly středověké zahloubené 

objekty, odpadkové vrstvy a stopy výrobní činnosti /Tryml - Zavřel, v tisku, 

Zavřel, v tisku/. Sonda provedená ve Všehrdově ulici 8 m severovýchodně od 

kostela částečně zpochybnila existenci význačné středověké komunikace od 

brodu dnešní ulicí Všehrdovou k náměstíčku před domy čp. 387 a 388 při 

Karmelitské ulici, předpokládané v literatuře /Kasička - Lancinger - Pav-

lík 1966/. Na hraně újezdské terasy zachytil výzkum pozůstatky pozoruhod-

ného zděného objektu před čp. 539/III. Základové zdivo a tři řady kvádříkú 

o výšce 14 - 16 cm byly provedeny z opuky, zatímco podlaha byla vyložena 

pravidelnými bloky šedých devonských vápenců. Stratigrafická situace 

v okolí zjištěných zdí je značně porušena novověkými zásahy. Otázky dato-

vání výstavby i zániku stavby by mohl vyřešit plošný archeologický výzkum, 

jenž by se mohl uskutečnit při plánované dostavbě domu čp. 539. Zatím 

není možné fragmenty zdiva bezpečně identifikovat jako zbytky románské-

ho kvádříkového domu. 
Budovy kostela se bezprostředně dotkl starší výzkum I. Borkovského 
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v r. 1938, kdy byla zjištěna na nádvoří před kostelem kromě hrobů z 16. až 

18. století smetištní jáma s dnes ztracenou keramikou a denáry Vratislava II. 

/1061 - 1092/. Akce nebyla dostatečně dokumentována a jedinými poznat-

ky % výkopů uvnitř kostela zůstalo zjištění hrobu s pískovcovým náhrobním 

kamenem uprostřed lodi a prahu západního portálu, obojí však bez chrono-

logického zařazení /Borkovský 1938/. 

Přestože počet archeologicky sledovaných zásahů do terénu v okolí kos-

tela byl tedy značný, žádný z nich nepodal podrobnější informace o osidlem 

vraném středověku i v pokročilejším 13. a 14. století. 

Ještě méně se však dozvídáme z písemných pramenů. Za nejstarší kon-

krétní historickou zprávu, týkající se kostela, je většinou literatury považo-

vána zmínka Kosmova pokračovatele o útěku svatojiřských řeholnic z oble-

ženého Pražského hradu do kostela sv. Jana Křtitele pod horou Petřínem 

vr. 1142 /FRB II, 236/. Výše uvedené poznatky z archeologických výzkumů 

však nenasvědčují intenzivnějšímu osídlení v 1. polovině 12. století a nový 

nález rotundy sv. Jana v Oboře ve Sporkově ulici /Dragoun 1986/ spolu 

s pozdním Pulkavovým líčením událostí r. 1142, zmiňujícím se o úkrytech 

na Petříně /FRB V, 86/, umožňují alternativní interpretaci, spojující kostel 

zmiňovaný k r. 1142 s rotundou sv. Jana ve vsi Oboře. Tato nejstarší zpráva 

tedy není nespornou informací o existenci zkoumaného objektu či starší 

svatyně na jeho místě k r. 1142. Kostel sám se připomíná až v r. 1354, kdy 

zde měl podací právo probošt pražské kapituly /Tomek 1892,127/, a vesni-

ce Újezd, ležící v jeho okolí, je ve 14. století uváděna v souvislosti s půvo-

dem biskupa Mikuláše /1240 - 1258/ /FRB IV, 350/. 

Jednoduchý podélný kostelík s polygonálně uzavřeným presbytářem a 

mladšími přístavky na severní straně byl v literatuře nejprve považován za 

románský /Lehner 1903, 348/, později za raně gotický z poslední čtvrti 

13. století /Líbal 1946, 38/. V novější literatuře je jeho středověké jádro 

považováno za dílo dvou stavebních etap, z nichž starší je přičítána locf 

s dvojicí oken v jižní zdi, datovaná do doby kolem r. 1240, zatímco dílem 

mladší má být polygonálně zakončený presbytář, v němž se zachoval 

fragment přípory a sedile. Na severní straně chóru je předpokládána věž 

/SÚRPMO 1964, Kašička - Pavlík 1965/. D. Líbal nejnověji posunul dato-

vání presbytáře do pozdního období vlády Přemysla II. /1983, 184/. V sou-

vislosti s úpravou stavby v 2. polovině 30. let tohoto století byly odkryty 

zmíněné architektonické články včetně svislých partií triumfálního oblouku. 

Povrchový průzkum budovy dovoluje závěry dosavadní literatury v ně-

kterých směrech korigovat v souladu s rozborem pramenů ikonografických. 

Především se jeví pochybné umístění věže na severní straně presbytáře 

Objekt se sedlovou střechou a částečně snad dřevěnou severní věží na Vra-

tislavském prospektu z r. 1562 /SÚRPMO 1964/ nelze bezpečně spojovat 
s kostelem sv. Jana. Naopak vyobrazení kostela u Hollara, Ouden Allena, 
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Wernera a Hubera zachycují mohutný sanktusník nad východní částí lodi, 

u Hubera dokonce takových rozměrů, že byl považován za předimenzovaný 

/SÚRPMO 1964/. Drobný sanktusník v těchže místech zaznamenává rytina 

Sadelerova. Hůře lokalizovatelná věž někde nad východní částí stavby je pa-

trná u Willenberga i na některých dalších pohledech, zobrazujících tuto část 

Malé Strany. 

Existenci zděné hranolové vížky nad východní částí lodi, k níž převážně 

poukazuje ikonografický materiál, dokládá zcela jednoznačně plán kostela 

z konce 18. století, publikovaný v r. 1965 /Lancinger - Kasička - Pavlík 

1965/. Na plánu je dobře patrná dvojice triumfálních oblouků, které nesly 

hmotu věže. Západní z nich byl sice odstraněn, ale anomálie ve stavebním 

organismu kostela na místě snesené věže lze dobře vysledovat na plánech 

z archivu odboru výstavby ONV v Praze 1 z let 1925 a 1935. Dodnes se za-

choval už jen úsek valené, údajně cihlové klenby ve východní části lodi 

/SÚRPMO 1964/. Její rub není v současné době přístupný a klenba sama je 

s velkou pravděpodobností dílem mladších úprav, avšak její délka označuje 

podélný rozměr někdejšího pod věží. Za současného stavu poznání nelze 

rozhodnout, zda nebyly upravovány i horní partie triumfálního oblouku, 

dnes omítnuté, s čímž by mohla souviset zpráva o opravách v r. 1641 /Mer-

hout - Wirth 1946, 26/. Obě mírně hrotitá okna v jižní zdi lodi jsou však 

podle své polohy současná s věží. 

Na základě uvedených poznatků lze tedy souhlasit se stručnou zmínkou 

V. Mencla, který předpokládal nad východní částí lodi zděnou vížku s pou-

kazem na podobný kostel v Liběn a datoval gotickou stavbu kostela sv. Jana 

Na prádle kolem 1300 /Mencl 1969, 57, 182/. 

Otázkou však zůstává, zda loď, resp. některé její části nejsou pozůstatkem 

starší stavby. Nasvědčovat by tomu mohl úsek profilovaného soklu na seve-

rovýchodním nároží lodi, v prostoru sakristie, D. Líbalem považovaný za ra-

ně gotický /1946, 39/, který nepřechází na severní zeď závěru a nelze jej vy-

sledovat na ostatních vnějších lících zdí lodi. Na nárožích lodi s výjimkou 

severozápadního, překrytého mladší plentou, jsou osazeny v nejspodnějších 

partiích kvádry z křídového pískovce se železitým tmelem, výše pokračuje 

armatura z méně odolné opuky, přičemž na jihovýchodním nároží se ještě 

dva další pískovcové bloky v pravidelných intervalech střídají s opukovými. 

Tyto skutečnosti nepoukazují k případnému dodatečnému odsekání soklu 

na západní a jižní zdi lodi. Z plánů z archivu odboru výstavby ONV v Pra-

ze 1 je také patrná rozdílná tloušťka podélných zdí lodi - 115 cm jižní zdi 

oproti 125 cm zdi severní. Lze tedy usuzovat, že zdivo lodi není dílem jedi-

né stavební etapy. Západní štít lodi se velmi dobře zachoval pod mladší 

nadezdívkou i s hrotitým okénkem, které F. J. Lehner, přesvědčený o ro-

mánském původu štítu, považoval za dodatečnou úpravu /1903, 348/. 
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V interiéru byly odkryty fragmenty nástěnných maleb z 2. čtvrtiny 14. sto-

letí na jižní stěně lodi /Pěšina a kol. 1958, 79,197/, které dovolují hypote-

ticky lokalizovat původní vstupní portál do severní či západní zdi lodi. 

Bez hloubkového průzkumu však nelze na tyto otázky dát uspokojivou od-

pověď. 

Pro konec 13. století lze tedy předpokládat existenci jednoduché stavby 

o obdélné lodi s hranolovou vížkou nad dvojicí triumfálních oblouků a 

polygonálním závěru, sklenutém na přípory, spočívajících na polygonál-

ních soklech. Úroveň podlahy i terénu vně kostela se příliš neliší od dnešní. 

V souvislosti s přestavbou na konci 13. století je v literatuře předpokládá-

na změna funkce z kostela vlastnického na farní /SÚRPMO 1964/, čemuž by 

mohly odpovídat i kostrové pohřby v okolí, z nichž nejstarší jsou datovány 

do 14. století/Huml 1973/. 

Pozoruhodnou skutečnost představuje příslušnost obou zachovaných 

středověkých sakrálních staveb v jižní části Male Strany, sv. Jana a nedale-

kého sv. Vavřince v dnešní Hellichově ulici, ke stejnému, nepříliš obvyklému 

stavebnímu typu s věží nad východní částí lodi. Probíhající celková rekon-

strukce kostela sv. Vavřince přinesla některé nové poznatky o prvotní podo-

bě stavby a umožnila tak bližší srovnání architektury obou objektů. Jak zjis-

til již V. Píša /1957; 1969/, sestávala budova kostela z poměrně vysoké lodi, 

nad jejíž východní částí se zesílenými zdmi se zdvihala věž, a z pravoúhlého 

presbytáře. Z architektonických detailů V. Píša nalezl fragmenty odsekané 

římsy v úrovni patek valené klenby podvěžního prostoru, půlkruhový vyná-

šecí oblouk východní zdi věže, fragment římsy na severní zdi chóru a vý-

chodní část ostění oboustranně špaletovaného okna v severní zdi lodi. 

V chóru předpokládal křížovou klenbu, v lodi trámový strop. V. Píša kostel 

datoval do doby kolem poloviny 12. století /1969/. 

Stavba je založena v mírném svahu. Základovou půdu tvoří sedimenty 

výplavových kuželů pod Petřínem, které zde vykazují značnou zrnitostní 

variabilitu. Na nich se vytvořily illimerizované půdy s hlubokými puklinami. 

Části půdních profilů byly dokumentovány v archeologických sondách 

uvnitř kostela a v jeho blízkém okolí. Archeologický výzkum, prováděný 

v souvislosti s rekonstrukcí, zjistil starší hřbitovní horizont, porušený zá-

kladovým vkopem románské stavby a fragmenty zdiva neznámého účelu 

v severovýchodní části lodi. Dále byla identifikována silně porušená situace 

prahu vstupního portálu v jižní zdi lodi. Část poškozeného ostění a východ-

ní strana špalety se zachovaly v pilíři gotických arkád. Z okenních otvorů 

bylo odhaleno severní okénko závěru, které se navenek otvíralo nevelkým 

otvorem se šestihrannou špaletou, vytesaným v jediném opukovém bloku. 

Pokusy o dosažení záklenků oken v jižní zdi lodi pod zásypy gotických kle-

neb vyzněly naprázdno - okna se zřejmě nacházela níže a zmizela při pro-

ražení arkád /Tryml - Varhaník 1985/. 
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O hmotě věže si lze učinit představu vlastně jen na základě ikonografic-

kého materiálu 16. - 17. století. S výjimkou vyobrazení stavby na rytině 

Sadelerově, ktere' vykazuje hrubé nepřesnosti, zachycují tzv. Vratislavský 

prospekt, Willenberg, Hollar i Ouden-Allen věž nad východní částí lodi. Vy-

vstává však otázka, zda šířka věže odpovídala šířce lodi, jak soudil V. Píša 

/1969/, či zda věž nebyla užší a její půdorys se neblížil čtverci, čemuž by 

odpovídal i tvar vysoké stanové střechy, kterou byla věž opatřena nejspíše 

při vrcholně gotické přestavbě. Takovým proporcím věže by pak velmi dobře 

odpovídalo Hollarovo zobrazení stavby od západu, umožňující srovnání šíř-

ky věže s hmotou celé budovy. 

Stavbu románského kostela sv. Vavřince je i nadále obtížné datovat, 

neboť ani v souvislosti s rozsáhlými stavebními zásahy nebyly zjištěny 

žádné datovatelné architektonické články. Oporu pro datování nepřinesly 

kupodivu ani výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu, ponechávající 

otevřenou i zásadní - funkce a datace zdiva, vykopaného v severovýchodní 

části lodi. 

Datování D. Líbala kolem či po polovině 12. století /1983, 99/ nelze vy-

loučit, avšak bezpečných dokladů pro ně není; románská stavba mohla vznik-

nout i později, na přelomu 12. a 13. století. Lomeně valená klenba lodi ne-

patří první stavební etapě. Klenba z lomového kamene byla přibližně upro-

střed členěna hranolovým pasem na jednoduchých římsových konzolách. 

Východně od pasu stahovalo klenbu dřevěné táhlo, jehož obě zhlaví byla ve 

zdivu nalezena. Pro vyrovnání tlaků klenby však byly později zřízeny na se-

verní straně tři masivní opěráky. Profil klenby není tvořen obvyklou dvojicí 

kruhových segmentů, neboť v horní části se jejich křivky nápadně napřimují. 

Lomeně valená klenba s pasem má analogii v předsíni Staronové synagogy, 

kde je však užit pokročilejší okosený profil pasů /Muk 1977, 5/. K zaklenutí 

lodi došlo patrně v 13. století, a to snad již před jeho polovinou. Úsek poně-

kud nižší lomeně valené klenby v prostoru podvěží je proveden z nízkých ci-

hel a vznikl nepochybně až po odstranění věže v 18. století. 

Rozsáhlá gotická přestavba připojila k románskému kostelu jižní boční 

lod, zaklenutou čtyřmi poli křížových kleneb s žebry protáhlého hruškového 

profilu, která se protínala bez svorníků. Podle zprávy z r. 1399 /Tomek 

1872, 76/ lze tento prostor ztotožnit s kaplí sv. Doroty. Při přestavbě došlo 

k odstranění románského triumfálního oblouku, který byl nahrazen novým, 

goticky lomeným. Nově zaklenutý prostor presbytáře splynul v důsledku od-

stranění jižní románské zdi s kaplí sv. Doroty. Nápis na omítce s datem 

1378 představuje terminus ante quem této přestavby, která připojila zřejmě 

též sakristii na severní straně. Technicky náročným krokem bylo proražení 

arkád v jižní románské zdi. Nově vzniklé asymetrické dvoulodí překryla je-

diná vysoká střecha, z níž vyčnívala starší věž. V této podobě již prakticky 

stavbu zachycuje nejstarší ikonografický materiál. 
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Při porovnání obou staveb je pozoruhodné, že u sv. Vavřince je důsledně 

použito jako stavebního materiálu opuky, zatímco u sv. Jana se uplatňuje 

také pískovec, a to jak na některých architektonických článcích, tak i na 

spodních partiích nároží lodi. U sv. Vavřince jsou líce zdí románské stavby 

obloženy pečlivě opracovanými kvádříky, zatímco u sv. Jana nelze charakter 

zdiva s výjimkou kvádry armovaných nároží sledovat. Podle údajů literatury 

je západní štít z lomového zdiva s pravidelně probíhajícími ložnými spárami 

/SÚRPMO 1964/. Závažný rozdíl technicko-konstrukční lze zaznamenat 

v uspořádání podvěží. U staršího sv. Vavřince jsou podélné zdi podvěží zesí-

leny v celé délce a zděná hranolová vížka byla založena na průběžném pasu 

valené klenby. Naproti tomu podvěží u sv. Jana již postrádalo románské blo-

kovosti - podpory se omezily na dvojici triumfálních oblouků, které patrně 

bezprostředně nesly východní a západní zed vížky, zatímco její podélné zdi 

byly - jak lze soudit z analogicky řešeného libeřského kostela /Podlaha 

1908, 95 - 103/, snad jen o málo mladšího - založeny na pasech, vyklenu-

tých mezi oběma triumfálními oblouky. Oba malostranské kostely jsou tedy 

jedinečnými doklady vývoje téhož stavebního typu a dokumentují svým 

technickým řešením proměnu slohového názoru. 

Otázka původu a rozšíření tohoto typu jednolodního kostela v naší lite-

ratuře podrobněji řešena nebyla s výjimkou starších postřehů J. Braniše 

/1896/, týkajících se podobných staveb jihočeských. V pražském prostředí 

měl neobvyklý východní věžový útvar kostel sv. Martina /Varhaník - Som-

mer 1984/. Obě zde sledované stavby však mohly být spíše ovlivněny hmoto-

vým uspořádáním nedaleké baziliky P. Marie v komendě rytířů sv. Jana. Re-

konstrukce jejího původního vzezření v literatuře přesvědčivě vyřešena neby-

la; dosavadní poznatky dovolují hypoteticky předpokládat masivní věž nad 

křížením spíše než dvojici menších východních věží nad rameny transeptu. 

Rozměrnou východní věž z 13. století měl i kostel komendy téhož řadu v ji-

hočeských Strakonicích, i když zde je situována nad chdrem. 

Tyto zavažné otázky typologie středověké sakrální architektury však ne-

lze řešit v rámci tohoto stručného příspěvku, jehož účelem bylo upozornit 

na dvojici typologicky shodných jednolodních kostelů, románského a raně 

gotického, ležících v jižní části Malé Strany. 
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Jindřich Krise 

Půdorysné, hmotné a prostorové změny v centrální zóně města Prahy 

vlivem výstavby metra a automobilové komunikace 

Centrální zóna města Prahy je území, na kterém lze sledovat všechny fáze 

tisíciletého vývoje. Od rostlého města se zbytky vesnických půdorysů přes 

plánovité akce výstavby ve středověkém městě k vrcholné barokní přestavbě 

a empirovému zpřesnění a zvýraznění půdorysu. 

Největší půdorysnou a prostorovou změnu zaznamenává 19. a prvá polo-

vina 20. století, která mírně koriguje regulační čáry, zato mění výšku zá-

stavby a tím i prostorový účin ulic a náměstí. Toto období zrušilo hradby 

a jejich brány, navěsilo na historický půdorys centra nová předměstí, 

z nichž některá s ním přímo srostla. Uvolněného hradebního pásu bylo vy-

užito pro výstavbu veřejných budov, nádraží i obytných souborů.Tok řeky 

byl vymezen nábřežními zdmi a vedle historických souborů u vodní hladiny 

byly vybudovány nové. Vltavský prostor dosáhl spolu s přírodními útvary 

jedinečného účinu. 

Tento podivuhodný soubor centrální zóny zdědilo socialistické město. 

Dnes je součástí velkého celku, jádrového města, s obvody průmyslovými, 

obytnými, s přírodními útvary a parky, obklopeného sídelní strukturou ve 

středočeské krajině. Vedle specifických podmínek funkce práce, bydlení, 

osvěžení, ústředních správních a kulturních zařízení v centru jě tu doprava, 

která sem směřuje ze zahraničí, z celého státu, středočeského kraje, z jednot-

livých obvodů města a konečně vlastní doprava centra, zvláště historické 

části v pražské památkové rezervaci. 

Největší změny v centrální zóně města za posledních 20 let způsobilo 

metro a prvá etapa budování základního systému automobilové dopravy, 

severojižní magistrála. Metro proniklo do centrální zóny dvěma diametry 

linkou A a B a obvodovou linkou C. Požadavky podzemní byly zatím splně-

ny. Spolu s povrchovou hromadnou dopravou, s omezenými linkami tramva-

jí, nejnutnější dopravou autobusovou a řízenou individuální automobilovou 

dopravou byl vytvořen dopravní systém centra. 

Jaké změny v městských prostorech způsobilo metro a jak se přizpůsobi-

lo historickým prostorům jádra na povrchu, jaké změny si vyžádalo na obvo-

du historického jádra spolu s budováním vnitřního automobilového okruhu? 

Prvou změnu v historických prostorách města způsobila linka metra A 

na Můstku. Byl zbořen dům Maďarské kultury čp. 772 a tím rozšířen pohled 

na Jungmannovo náměstí a obráceně pohled na palác Koruna. Byl zbourán 

Dům hedvábí čp. 388 na rohu Můstku a Václavského náměstí a nahrazen při-

bližně stejnou hmotou nového domu ČKD s podchodem na Můstku a se 
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schodištěm do vestibulu metra. Na křižovatce Můstek nedošlo k podstatným 

prostorovým změnám. Sestupy do metra byly umístěny v podloubí přiléha-

jících budov. Stanice Staroměstská se rovnéž přizpůsobila prostoru Kaprové 

ulice a stejně tak stanice Malostranská Klárovu. 

Citelnější změnu v prostorech historického jádra způsobila trasa metra B. 

Byla to především stanice Národní třída, která vybourala blok mezi ulicí 

Vladislavovou, Charvátovou, Spálenou a Purkyňovou. Vzniklý volný prostor 

má rozměr cca 100 x 80 m a otevřel nové pohledy na průčelí domů, dříve vi-

děné z úzkých uličních prostorů. Všechna průčelí jsou velmi cenná a ukazují 

vývoj naší architektury skoro za posledních 200 let. Počínaje barokními fa-

sádami domu čp. 53, dnes přestavěný na dům Slovenské kultury, ve Spálené 

ulici barokový dům čp. 104 a domy 19. století v Purkyňově ulici. Dále sever-

ní fasáda Měšťanské Besedy v ulici Vladislavově do zmizelé zahrady, kterou 

měl projít průlom do ulice Palackého podle plánu Státní regulační komise 

z roku 1928. Konečně domy začátku 20. století, Technické nakladatelství 

ve Spálené ulici od arch. Bendlmajera zdobené sochami Mařatkovými a jižní 

fasáda reprezentačního domu Škodových závodů od arch. Janáka. Velmi čle-

něná je jižní fronta s dvorními fasádami domů na Národní třídě, zakončená 

skleněnou fasádou s pohyblivými schody obchodního domu Máj od arch. 

Masáka. 

Do tohoto celkem náhodně vzniklého prostoru, který si vyžádala výstav-

ba metra, byla vložena předimenzovaná stanice Národní třída, aniž by byla 

dobře uvážena jeho prostorová hodnota. Názory na význam a využití tohoto 

nově vzniklého prostoru se různí. Od hrubého porušení půdorysu historické-

ho jádra až ke zhodnocení nového prostoru jako rozšíření pěšího centra 

vnitřní Prahy a jeho doplnění novým klidovým prostorem. 

Další změnou v městském prostoru památkové rezervace je výstavba sta-

nice metra trasy B Karlovo náměstí. Poloha trasy metra na úhlopříčku blo-

ku Karlova náměstí - Resslova - Gorazdova a Na Moráni, dva vestibuly do 

Karlova a Palackého náměstí mají příznivé vyústění do městských prostorů. 

Vyústění do Palackého náměstí našlo hotový prostor. Zbořený rohový dům 

v ulici Na Moráni byl nahrazen novým a tak zachováno jižní průčelí Palacké-

ho náměstí. Dokončený kompoziční soubor Emaus, navržený arch. Hybš-

manem, nebyl porušen a naopak podchodem pod Palackého náměstím byla 

zpřístupněna spodní terasa parku Pod Emausy. Skoda, že se nepodařilo pro-

táhnout druhý podchod k řece, přístavišti parníků, kde byla jedinečná příle-

žitost spojení vltavského prostoru s vestibulem metra. 

Složitější situace nastala při výstupu z metra na Karlovo náměstí. Roh 

Karlova náměstí a Resslovy ulice byl volný. Před druhou světovou válkou byl 

zbořen dům „U Šálků" a prošlo několik soutěží na zástavbu této volné par-

cely. Situace využití této rohové parcely pro výstup z metra je nová a klade 

požadavek na zachování celistvosti východní fronty Karlova náměstí. V tom 
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případě by vyústily východy z vestibulu do přízemí rohového domu. Jiné 

řešení je vytvoření nyky v prostoru Karlova náměstí s navázáním na štíty 

střední ekonomické školy v Resslově ulici a na Karlově náměstí. Nesnadný 

úkol pro architekta i památkáře, zkoušený už v několika studiích. 

Výstavbou trasy metra B se objevily prostorové změny při budování sta-

nice na náměstí Republiky v ulici Havlíčkové u přednádraží Praha-Střed při 

ulici Na Florenci a konečně v prostoru spojovací ulice V Celnici. Oba vesti-

buly a jejich výstupy fixovaly provozně prostor náměstí Republiky a před-

nádraží v Havlíčkově ulici při vyústění ulice Na Florenci. Rozhodující bylo 

dopravní řešení, vyloučení elektrické dráhy z Hybernské ulice, redukovaná 

automobilová obsluha u Prašné brány a nástup do pěšího centra Příkopů. 

Na náměstí Republiky byla ponechána tramvaj ve směru Revoluční - Po-

říč a automobilové odlehčení Poříče bude přeneseno do ulice V Celnici a 

Na Florenci. V urbanistické kompozici jde o spojení dvou prostorů: náměs-

tí Republiky s novým částečně krytým prostorem přednádraží v Havlíčkově 

ulici. Spojovací prostor ulice V Celnici byl nedávno uvolněn zbouráním cel-

ního domu čp. 1027. Tím se získal průhled do Starého Města do ulice 

U Obecního domu, na roh Obecního domu a na Týnské věže. V obráceném 

směru se zachycuje pohled na frontu domů ulice Na Florenci a kus dál i po-

hled na památník na Vítkově. 

Zbývá dořešit obě fronty ulice V Celnici a její vyústění do prostoru ná-

městí Republiky a do přednádraží při ulici Havlíčkově a Na Florenci. Dotvá-

ří se tak velmi zajímavý, cenný a zatím latentní prostorový koncept staro-

městského okruhu: dva trojúhelníkové prostory náměstí Republiky a konce 

Příkopů kolem Prašné brány, nové přednádraží v ulici Havlíčkově a spojova-

cí prostor ulice V Celnici. S tím souvisí i zdůraznění severního nástupu do 

nádraží Praha-Střed a jeho provozní změny. 

Uvedl jsem některé prostorové změny uvnitř pražské památkové rezerva-

ce, které vznikly při výstavbě tras metra A a B při stanicích Karlovo náměstí, 

Můstek a náměstí Republiky. Pomohly vytvořit pěší centrum mezi stanicí 

Národní třída a náměstí Republiky, fenomén moderního urbanismu, klidové 

pásmo v centru historického města. 

59 





H 
</> 
411 
< 

z 
O > 
o 
-I 
< 

* 

61 



62 



63 



< 
Q 
£ 
b 

s 
1 

64 











František Petroušek 

Za starou Prahu 

Jméno osvíceného monarchy Josefa II. a jeho centralizační agermanizač-

ní reformy zůstanou trvale spojeny s představou ničení četných pražských 

památek, jejichž ztráty pociťujeme dosud jako násilný zásah do organismu 

města, jehož ráz se vyvíjel po staletí. Rozhodnutím císaře bylo jenom v Pra-

ze zrušeno přes 60 klášterů a kaplí a byly mezi nimi tak slavné nebo výprav-

né památky, jako svatyně betlémská nebo kostel P. Marie na Louži. 

Josefínskými reformami vyvrcholil i politický a národnostní útisk české-

ho národa. V Praze, zprovincionalizovaném a ochuzeném městě měla čtyři 

královská města /Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany/ až do 

roku 1784 vlastní samosprávy. V tomto roce 12. února 1784 byla tato města 

spojena v jeden celek v čele s purkmistrem, kterým se stal d<?ktor práv Ber-

nard Augustin Zahořanský z Orlíku, c. k. rada u apelačního a kriminálního 

soudu v Praze, se sídlem na Staroměstské radnici. Několik staletí trvající 

spory o brány, břehy a jiná území mezi dosud samostatnými městy se staly 

bezpředmětnými, neboť jejich radnice ztratily svůj význam poklesem na jed-

notlivé čtvrti. 

Přesto, že Praha měla podle sčítám v roce 1790 pouze 73 780 obyvatel, 

byla druhým největším městem v rakouské monarchii. Byla správním cen-

trem země české s hlavními zemskými úřady a soudy v čele s guberniem a 

vrchním vojenským velitelstvím pro Čechy. Po národnostní stránce měla 

česko-německý charakter. Šlechta, vyšší státní úředníci, církevní hierarchie, 

důstojníci, bohatí měšťané a podnikatelé mluvili výhradně německy a 

k české národnosti se hlásili jen příslušníci středních vrstev měšťanstva a pře-

devším městská chudina. České měšťanstvo bylo však hospodářsky slabé a 

jen pozvolna se začínalo přetvářet v drobnou buržoazii. 

Protože po skončení války o dědictví rakouské v roce 1748 nebyla Praha 

považována za pevnost a dvorním dekretem Marie Terezie z 30. dubna 1749 

byla fortifikace zrušena, bylo opevnění zanedbáváno. Sypané valy, bankety a 

traversy se postupně sesouvaly a bastiony byly pronajímány. Město si ale na-

dále zachovávalo ráz středověkého města, sevřeného hradbami, do kterých 

ústily důležité komunikační tepny, po nichž se provozovala veškerá osobní 

i nákladní doprava. Linecká /Budějovická/ silnice směřovala do Vyšehradské 

brány, stará Vídeňská silnice, vedoucí přes Jihlavu, Čáslav a Běchovice vchá-

zela do Nové, zvané Vídeňské brány, Černokostelecká silnice do Koňské 

brány, silnice ze severu a severovýchodu do Poříčské /Špitálské/ brány, sil-

nice Velvarská do Písecké /Bruské/ brány, Karlovarská do Říšské /Strahov-

ské/ brány a silnice Pasovská /Dobříšská/ do Újezdské brány na začátku Kar-

melitské ulice. 
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Kromě vnějších opevnění byla mezi Starým a Novým Městem středověká' 

zeď s příkopem, branami a fortnami, jak ukazuje názorně veduta J. D. Hube-

ra z roku 1769. Příkop byl postupně zasypán, nejprve od Prašné brány ke 

Koňskému trhu, potom od Široké ulice ke klášteru Uršulinek. 

Rovněž vzhled ostatních ulic neodpovídal hygienickým potřebám. Až do 

začátku 19. století nebyly ulice dlážděny a jen hlavní třídy byly opatřeny 

velmi špatnou dlažbou. Proto na nich bylo za deštivého počasí plno bláta, 

špíny, odpadků a kaluží. Špatné hygienické podmínky způsobovaly časté 

infekční choroby. Proto již v roce 1787 byl vydán dekretem Josefa II. zá-

kaz pohřbívám kolem farních kostelů ve vnitřním městě a pro katolíky na 

pravém břehu Vltavy byl určen daleko za hradbami „morový hřbitov" na 

Olšanech, kam bylo již v roce 1680 vhozeno do společných šachet přes 

32 000 obětí zhoubné epidemie moru a v letech 1713-14 dalších 12 000 

obětí „černé nemoci". Katolická Praha na levém břehu si vybudovala Malo-

stranský hřbitov, evangelíci v Karlině, vojáci na Hradčanech pod valy a židé 

na rozhraní Vinohrad a Žižkova. 

V roce 1788 byl dosavadní purkmistr Zahořanský vystřídán rytmistrem 

a auditorem pluku karabiníků Ondřejem Steinerem, oddaným služebníkem 

rakouské monarchie, který zastával tento úřad s přerušením v letech 1799-

-1804, kdy byl královským rychtářem u podkomořského úřadu, až do své 

smrti v roce 1810. 

Neuvědomělost, ziskuchtivost i odpor k středověké romantice a staroby-

lému charakteru města měnily postupně jeho charakter. Mnohé historicky 

i architektonicky významné památky byly s bezohlednou brutalitou ničeny, 

některé kostely a kláštery byly adaptovány na dílny, skladiště, kasárny, prá-

delny a některé byly zbořeny. Cenné předměty a obrazy se za nepatrný pe-

níz dostaly v dražbě do příbytků, na pavlače i schodiště různých měšťan-

ských domů a nejvzácnější se dostaly do cizích galerií. 

Již v roce 1791 byla zbořena na Dobytčím trhu památná kaple Božího 

těla z poslední čtvrti 14. století, na Starém Městě byly zbořeny kostely 

sv. Linharta, Valentina, Štěpána a P. Marie na Louži. Na Malé Straně, kde 

nebyly ještě odstraněny škody po pruském bombardování v roce 1757, byl 

kostel sv. Jana v Oboře z 12. století v roce 1784 zrušen a v roce 1792 pře-

stavěn v činžovní dům, kostel sv. Maří Magdaleny byl přestavěn v obchodní 

skladiště, v roce 1791 na poštu a nakonec na četnické kasárny, kostel sv. Pro-

kopa z 13. století byl přeměněn v činžovní dům a mnoho dalších památko-

vých objektů bylo zrušeno. Josefínské barbarství zasáhlo i areál Hradu, kde 

byl kláštěr sv. Jiří zrušen a přeměněn v kasárny, letohrádek, míčovna a jíz-

dárna byly využity na dělostřeleckou laboratoř, arsenál a montážní skladiště 

a bylo sneseno druhé patro Daliborky. Před Černínským palácem byla zbo-

řena kaple sv. Matouše a byl zničen pomník Drahomíry. 
V celé Praze nezvedl nikdo hlas proti takovému barbarství. Pražský měš-
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ťák bohatl a chtěl bohatnout ještě víc. Chyběl mu ale vkus, kopírující kos-

mopolitismus a jeho jedinou touhou bylo vyrovnat se s reprezentací bohaté 

buržoazie jiných zemí. 

Josefínské reformy, které svými opatřeními likvidovaly nejtíživější pouta 

feudálně robotního zřízení, prospívaly potřebám růstu kapitalistických vý-

robních sil. Zrušením nevolnictví v roce 1781 uvolnilo se velké množství 

pracovních sil. 

Růst průmyslové výroby i růst obyvatelstva v Praze měnil prudkým 

tempem i ráz života. Zvyšovaly se poptávky po bytech i provozovnách ve 

zrušených klášterních budovách. Vlastníci domů měli především zájem po-

stavit mnohoposchoďový činžák s komfortními byty, které bylo možno dra-

ze pronajímat. Na místě mnohých památek tak vznikaly stereotypní nevkus-

né činžáky, znehodnocující pražskou architekturu. Fasády při opravách byly 

zbavovány štuku a zdobily se jednoduchými římsami. Při tom padaly za 

oběť i renezanční štíty v čele fasád, neboť byly podle dobových názorů zby-

tečné. Nedostatek místa i snaha využít dvorů i zahrad vedl k výstavbě dvor-

ních pavlačových křídel, různých adaptací a přístaveb, jejichž důsledkem 

bylo rozkotání intimity rodinných domů. 

V roce 1810 byl dosazen rakouskými úřady na místo primátora Josef 

rytíř z Míillerů. Nové kapitalistické poměry, které se ponenáhlu uplatňovaly, 

umožnily nástup dosud utlačované české národnosti k novému životu. 

Nezájem o umělecké hodnoty vyvolal snahy českých vlastenců zabránit 

ztrátám nejen architektonických památek, ale i výtvarných a písemných do-

kladů minulosti. 

15. dubna 1818 bylo založeno Vlastenecké muzeum. Z podnětu Františ-

ka Palackého byl založen časopis "Musejník", který se stal kolektivním orga-

nizátorem české vědecké a literární práce, v roce 1830 byl založen zvláštní 

muzejní sbor pro vědecké vzdělání české řeči a literatury, v roce 1831 Mati-

ce česká a 1844 zahájil činnost archeologický sbor. 

Matice česká vydávala dlouhou dobu dobré české knihy vědecké i zábav-

né. V letech 1835-39 vydala monumentální celoživotní dílo Josefa Jung-

manna "Slovník česko-německý" a v letech 1836-37 „Slovanské starožit-

nosti" Pavla Josefa Šafaříka, které dosáhly mezinárodního významu. V roce 

1844 vydalo muzeum z podnětu Františka Palackého „Grundzuge der boh-

mischen Altertumskunde" Jana Erazima Vocela, který se stal od roku 1850 

profesorem dějin umění a archeologie na pražské univerzitě a stanul na po-

čátku naší uměnovědy ve všech jejích oborech. 
V roce 1838 dal německý primátor Muller souhlas k zboření východního 

křídla Staroměstské radnice. 

Výstavbou nové budovy byl pověřen rakouský erární architekt Petr No-

bile. Autor chápal radnici jako jednotné architektonické dílo, jemuž chtěl 

obětovat i věž s kaplí a arkýřem. Na výtky odpovídal sebevědomě a propo-
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noval dokonce i jižní průčelí formou i měřítkem cizími prostředky Staro-

městského rynku. Odhalení průčelí vzbudilo všeobecný odpor a proto císař 

stavbu zastavil. Když bylo po delších průtazích se stavbou opět započato, 

dělo se tak na základě průčelí předělaného Sprengerem, které vydetailoval 

Bergmann. Jižní průčelí bylo ušetřeno od zamýšlených úprav. Tato přestav-

ba patří k největším ztrátám na našich kulturních památkách 19. století. 

Až dosud se většina průmyslové výroby rozvíjela na řemeslném základě, 

avšak od počátku 19. století nastávala koncentrace výroby. Nové provozov-

ny, zejména kartounky, textilní podniky apod. vznikaly v předměstích, ze-

jména na Smíchově, v Karlině a Libni. 

To vše kladlo vysoké nároky na dopravu. Velkým inženýrsko-urbanistic-

kým činem byla zásluhou Karla hraběte Chotka postavena vletech 184041 

serpentinovitá silnice, spojující Klárov s ulicí na Baště. Další jeho zásluhou 

byla v roce 1827 založena akciová společnost pro postavem mostu spojující-

ho Aleje přes Střelecký ostrov s Újezdem. Stavbu podle projektu inženýra 

Bedřicha Schnircha a architekta Jana Straky provedl v letech 1839-41 Voj-

těch Lanna, který vystavěl v letech 1840-45 i nábřežní zeď až ke staroměst-

ským mlýnům. 

V roce 1845 přijel slavnostně na nové nádraží /dnešní Praha-Střed/ první 

vlak tažený parní lokomotivou, spojující Prahu přes Českou Třebovou s Olo-

moucí. 

Velmi významným objektem dopravního stavitelství je viadukt železnice 

z Karlina do Buben pro trať Praha - Podmokly, podle návrhu inž. A. Ne-

grelliho, který byl realizován v letech 1846-50. Jeho 87 klenebních polí zna-

mená novou monumentalitu v oboru technické stavby této doby. 

Praha se stávala moderním velkoměstem a jak svým významem, tak histo-

rickou tradicí stála v čele celonárodního českého hnutí, které zdaleka pře-

sahovalo rámec hlavního města. Proto události roku 1848 nalezly mezi praž-

ským lidem živnou půdu. Dosavadní purkmistr rytíř z Mullerů odstoupil a ve 

volbách 22. března, kterých se mohli zúčastnit jen pražští občané a majitelé 

domů, byl zvolen Dr. Antonín Strobach. Lidové bouře ale donutily nového, 

prvně zvoleného primátora Strobacha, že již 10. května abdikoval a jeho ná-

stupcem byl zvolen Tomáš Pštross. Odpor radikálních i liberálních českých 

kruhů však zakrátko způsobil i jeho pád a 31. května byl zvolen starostou 

JUDr. Václav Vaňka, ochotný nástroj bachovského absolutismu. 

V této pohnuté době přinesl Lumír 6. prosince 1860 poplašnou zprávu, 

že rotunda sv. Kříže Menšího v Poštovské ulici má propadnout rozmáhající-

mu stavebnímu ruchu. Na záchranu této vzácné památky lze demonstrovat 

první snahy vlastenecké a přímo buditelské generace pro uchovám staveb-

ních pokladů Prahy. V čele stál Ferdinand Mikovec, který apelováním na 

svědomí dosud k památkám nevšímavého městského zastupitelstva a získá-

ním okruhu přátel dosáhl, že obec pražská zakoupila rotundu 7. října 1862 
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za 6400 zlatých. Podle Mánesova návrhu byla provedena litá mříž oplocení. 

Dne 11. března 1861 se konaly volby do obecní rady Jejichž výsledkem 

bylo rozhodné vítězství české strany. Za měsíc po volbách byl zvolen 

6. května 1861 primátorem Čech František Pštross. Nahrazení německé bur-

žoasie českou se ale v žádném případě neprojevilo snahou chránit památkové 

a estetické hodnoty starobylé Prahy. Již v následujícím roce byla z příkazu 

primátora Pštrossa potají v noci zničena na Staroměstském náměstí krásná 

mramorová renezanční Krocínova kašna z roku 1591 a její trosky byly na 

40 vozech odvezeny do budoucí plynárny na Žižkově. 

12. června 1863 zemřel primátor František Pštross a 20. července téhož 

roku byl zvolen Dr. Václav Bělský. Dosavadní rozvoj Prahy byl náhle přeru-

šen prusko-rakouskou válkou v roce 1866. Primátor Bělský byl nucen jednat 

s velitelem vítězného pruského vojska, protože rakouské úřady utekly z Pra-

hy a musel převzít povinnost ubytovat a živit okupační pruskou posádku. 

Nesmírné rekvizice, zbídačení obyvatelstva a nesnesitelné hygienické pod-

mínky vyvolaly epidemické choroby, kterým podlehlo mnoho, hlavně 

nejchudších vrstev obyvatelstva. Náhradou slíbil císař Praze odškodné daro-

váním městských hradeb, které byly dosud majetkem vojenského eráru, 

avšak nikdy slib nesplnil. 

Koncem šedesátých let, kdy vyvrcholilo české národní hnutí, dostalo se 

vedení pražské obce do konfliktu s rakouskou vládou a jejím úředním apará-

tem. Již 4. listopadu 1867 resignoval na svoji funkci primátor Dr. Václav Běl-

ský, protože dostal pokárání od vlády, že zavedl v měšťanském sboru granát-

níků české velení. Jeho nástupcem se stal 21. ledna 1868 Dr. Karel Leopold 

Klaudy. 

V Praze docházelo k protivládním demonstracím, jejichž vyvrcholením se 

staly oslavy položení základních kamenů k budově Národního divadla 

18. května 1868. Slavnosti se zúčastnily desetitisíce návštěvníků ze všech 

krajů Čech, Moravy a Slezska i zástupci všech slovanských národů. Na nej-

různějších místech se konaly tábory lidu, na kterých byly proklamovány 

požadavky českého národa. 

Rakouská vláda se snažila čelit rozmachu lidového vlasteneckého hnutí 

i proti městské správě pražské a když místodržitelství se snažilo donutit pri-

mátora Klaudyho, aby vydal volební lístky některým osobám, které neměly 

volební právo, ale byly sympatické rakouské vládě, na protest 23. září 1869 

odstoupil, načež nastalo téměř půl roku interregnum. Vláda převzala policii 

ve svou správu, byl zastaven tiskový zákon, zákon spolčovací a konání 

schůzí. Teprve 28. 4.1889 byl výjimečný stav zrušen. 

Půl roku byla Praha bez primátora, neboť Dr. Václav Bělský, který byl 

opět zvolen, funkci nepřijal a volbu Dr. F. Braunera vláda odmítla. Teprve 

14. března 1870 byl zvolen primátorem František Dittrich, který setrval ve 

funkci až do 28. února 1873. Volbu Dr. Bělského vláda opět odmítla atak 
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Praha měla svého primátora až 24. května 1873, kdy se jím stal Josef Huleš. 

Počátek sedmdesátých let je dobou velkého rozmachu města. V té době 

zesílil příliv obyvatel z venkova, avšak ve starých čtvrtích nebylo již pro ně 

místa. Byrokratická správa města, přezírající výtvarné tendence, umožňovala 

rostoucí záplavu činžáků, budovaných zprvu bez regulačních plánů a trvale 

bez uměleckých ambicí. Zboření fortifikace, s níž bylo započato již v dubnu 

1875 v úseku od Slepé brány až k Vltavě, umožnilo cestu k expansi města do 

okolí. Vyvstal tak kontrast mezi historickým jádrem, stavebně i umělecky po 

věky usměrňovaný a zájmem užitkovým. 

3. srpna 1876 byl zvolen Emilián rytíř Skramlík primátorem a zastával 

tuto funkci až do 31. srpna 1882. 

Nová doba, ženoucí se v překotném chvatu, nezastavila bořivou činnost 

ani před malebnou čtvrtí podskalskou, která si po staletí udržovala půdorys 

i obraz shluku nízkých domů pod výšinou s klášterem slovanským a měla 

vlastní povahu a význam minulosti. Přes protesty veřejnosti bylo rozkotáno 

Podskalí jednak s rozsáhlou úpravou pražských nábřeží a mostů, jednak pod-

nikatelskou činností pražských stavitelů. První část v okolí Moráně a Kočičí 

ulice padla při stavbě nábřeží a Palackého mostu vletech 1876-78, ale i pak 

pokračovalo boření pod Emauzy a kolem Výtoně. Na troskách byla projek-

tována od roku 1866 nová, šablonovitě řešená čtvrť činžovních domů. V sou-

těži na „úpravu Podskalí a Emauz" obdrželi první cenu geometr Hurtig, 

inženýr Heid a arch. Štrunc. Zašel tak pestrý obsaz života prostého a praco-

vitého lidu, dobrého srdce a svérázných mravů. Obyvatelstvo bylo rozpráše-

no, neboť ztratilo původní existenční základnu. Ustal ruch na Vltavě a bře-

zích spoutaných kamennou hradbou. 

Veřejnost si stále více uvědomovala velké ochuzování Prahy, avšak pro-

testy se omezovaly jen na jednotlivce, jejichž varovný hlas zůstával bez 

odezvy; měšťáci chtěli mít své město „velkolepé" a „monumentální". Jejich 

ideálem byly pařížské bulváry a vysoké činžovní domy, obchody, kavárny a 

hotely, na jejichž projektech i provozech by stavitelům, advokátům a nájem-

cům hotelů a luxusních nočních lokálů plynuly tučné zisky. 

Y této směsici různých návrhů vyvstala myšlenka „asanace" zanedbané-

ho Židovského města, která se setkala s nadšením městské rady, jejíž mnozí 

členové dávali přednost honbě za zisky a bohatstvím před veřejnými zájmy. 

Proto již 28. března 1885 schválila rada návrh asanace. Za projektem stál 

obecní starší íng. J. Kaftan, který navrhoval přestavbu v moderní exkluziv-

ní obchodní centrum s přístavištěm na Františku. 

Jako hlavní důvody asanace byly uváděny především otázky zdravotní, 

nebezpečí infekčních nemocí, nedostatečná výměna vzduchu, nedostatečný 

přístup slunce, nedostatek hygienických zařízení atd. Statistická data měla 

prokázat, že Josefov je nej zanedbanější a nej zalidněnější čtvrť s největším 

výskytem infekcí na dům. Jak se později prokázalo, byly to údaje ve srovná-
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ní s jinými čtvrtěmi úmyslně zkresleny. Přesto, že Josefov, nazývaný „Židov-

ské město" nebo „V Židech" měl ještě v roce 1850 na 80 % židů, klesl jejich 

počet do doby asanace na 25 %. Bohatí židovští občané se totiž přestěhová-

vali do nových a výstavních čtvrtí a v zanedbaných domech zůstávala jen 

městská chudina. 

Správa města přes mnohá varování utkvěle sledovala svůj cíl - vybudovat 

moderní a nejrušnější centrum s velkou hlavní třídou, vycházející ze Staro-

městského náměstí. Urychleně podala v roce 1886 žádost k císaři, aby novo-

stavby byly na dvacet až třicet let osvobozeny od daně činžovní. Na poradě 

na místodržitelství 18. prosince 1886 finanční rada Ehrendorfer nejen pod-

poroval asanaci Josefova, ale i požadoval, aby do projektu byla pojata i se-

verní část Staroměstského náměstí. Tento osudný návrh vedl pak k zničení 

severní fronty Staroměstského náměstí. 

Po těchto krocích byla vypsána veřejná soutěž na regulační plán vymeze-

ného asanačního okrsku s lhůtou do 15. ledna 1887 a byla ustavena porota. 

Ještě před posudkem poroty promluvil na Staroměstském občanském klubu 

obecní starší inž. J. Kaftan, autor jednoho ze soutěžních návrhů a požadoval 

i rozšíření Dlouhé, Celetné, Železné, Sirkový a Karlovy ulice s odstraněním 

kostela sv. Salvátora s Vlašskou kaplí a protnout Anežský dvůr k nábřeží 

širokou třídou. Svůj plamenný projev zakončil: „Čilý obchodní ruch zavlád-

ne v místech před věky neblaze zapuzený. Tato trním zakrytá a zakletá 

dívka se probudí opět z temného sna k jasnému dnu života!" 

Plány však byly ještě velkolepější. Na veřejnou soutěž bylo podáno pět 

návrhů, z nichž udělila porota 1. cenu návrhu ,finis Gheto",jehož autory 

byli městský geometr Alfréd Hurtig, městský inženýr Jan Heid a architekt 

M. V. Strunc. Druhou cenu obdržel inž. J. Kaftan a třetí městský inženýr 

Karel Vosyka. Všechny plány byly vystaveny na Staroměstské radnici a novi-

ny o nich podrobně referovaly. 

O Hurtigově návrhu uváděly, že rozšiřuje Můstek a odřezává na Staro-

městském náměstí i Kinského palác s domy před Týnem, bourá židovskou 

radnici se synagogou. A těmto návrhům na mohutný Václavák, sahající až 

k stříbropěnné Vltavě nahrávali i různí redaktoři v novinách. Např. referent 

Národních listů uvedl: „. . . co by bylo proti Václavskému, jenž by na jedné 

straně byl ohraničen monumentální budovou musejní a na druhé straně by 

skýtal pohled na smaragdové pozadí Letné a jenž by ovšem musil býti též 

architektonicky upraven co nádherná třída reprezentační. 

Na odporné a nehorázné referáty o návrzích vystoupil Jan Neruda, jehož 

jméno trvale patří mezi přední ochránce historické Prahy své doby. Ve své 

kritice v Národních listech 13. března uvedl: „... Páni inženýři pochopili 

sice architektonickou zásadu při moderní rekonstrukci starých měst, já jim 

to neupírám, že nejhlavnější věcí je bořit a každé místečko v městě, které 

je zastavěno, že by se mělo vlastně červenat za zcela pochybnou existenci 
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svoji... My ovšem musíme býti i za ty drobty vděčni, které nám podávají 

pánové Hurtig a Kaftan, zaplať jim to nebeský pánbůh 

Jan Neruda v této osudové době projevil se prozíravější a pokrokovější 

než titulovaní páni inženýři, ale jeho varovný hlas byl marný. Teprve kruté 

asanační zásahy v těchto tak citlivých místech vyvolaly mohutný odpor, pro-

testy - avšak marné. Asanací byl celý Josefov zbořen, kromě několika histo-

ricky cenných objektů a na jeho místě byla postavena nová čtvrť s širokými 

ulicemi s velkými domy zarovnanými podle pravítka. Kaftanův sen o velké 

a rušné obchodní čtvrti s obchodním přístavištěm na Františku se nesplnil 

a „trním zakrytá a zakletá dívka se neprobudila z temného spánku". 

8. října 1882 byl zvolen primátorem Prahy Dr. Tomáš Černý a zastával 

tuto funkci až do příštího volebního období do 5. září 1885. 

V posledním desetiletí nastal příliv především dělnického proletariátu 

nebývalým tempem. Zatím co v roce 1880 měla Praha pouze 314 442 obyva-

tel, bylo o deset let později napočteno 397 268 a v roce 1900 dokonce 

514 345 obyvatel. Příliv posílil počet českého obyvatelstva, což se projevilo 

i ve složení zastupitelského sboru. Podle výsledků voleb v roce 1885 zasedal 

ve sboru starších obce pouze jeden německý zástupce a od roku 1888 nezase-

dal již žádný. 

Prahou se šířilo heslo "Za starou Prahu", ale bylo dosud nejednotné a 

neorganizované. Kolektivním varováním bylo jen memorandum archeologic-

ké komise Umělecké besedy z roku 1886, která uváděla 49 významných 

pražských památek, které zanikly v období od roku 1791 do 1885.Osobní 

zájmy majitelů domů, inženýrů a stavitelů zůstávaly však nadale rozhodující. 

V osmdesátých letech zesílil kapitalistický podnikatelský tlak na radikál-

ní přestavbu města. Sobectví a kořistnictví bezohledné kapitalistické společ-

nosti dokládají naprostou lhostejnost k osudům pražských památek. V něko-

lika letech utrpěla Praha větší škody na svém architektonickém bohatství, 

než za všechna předchozí období svého trvání. 

y roce 1882 byl zbořen v Celetné ulici dům čp. 600 „U hřebene" s ba-

rokním průčelím z druhé poloviny 18. století a na jeho místě byl postaven 

obchodní a činžovní dům. 

V dalších letech bylo zbořeno šest domů na západní straně Uhelného 

trhu mezi Skořepkou a Michalskou ulicí s podloubím a barokními průčelími, 

které odpovídaly svými měřítky trhu. Na jejich místě byl postaven dům 

čp. 424. 

Nesmyslné řádění stavebních podnikatelů pokračovalo i za primátorů 

měšťana a sládka Ferdinanda Vališe od 14. 10 1885 do 19. 9.1887 a Dr. Jin-

dřicha Šolce od 24.10 1887 do 30 10.1893. 

K nenahraditelným ztrátám na kulturních památkách stihl Prahu v září 

1890 další krutý zásah na nejcitlivější památce - Karlově mostě. Po dlouho-

trvajících deštích stoupla voda ve Vltavě a postupně zaplavila níže položené 
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předměstské obce a v samé Praze vystoupila až k ulici Podskalské, Vojtěšské 

k náměstí Mariánskému a Kozímu, na levém břehu až po Všehrdovu ulici 

Velkopřevorské náměstí a Lužickou ulici. Rozvodněná řeka unášela spoust: 

kmenů z vorů, trosky plováren a přístavišť parníků a zaplavila Karlův mos 

při malostranském břehu nakupeným dřívím až k vrcholům kleneb. Tím s« 

zmenšil průtokový profil a dravé vody proudící volnějšími otvory při stran* 

staroměstské strhly 4. září 1890 šestý návodní pilíř i se sousošími aoběm; 

klenbami, které nesl. Během dopoledne se prolomila i sousední klenba i 

sedmý pilíř se naklonil. Druhý den po katastrofě přestala voda stoupat ajei 

velmi pomalu začala opadávat. Oprava trvala až do listopadu 1892, kdyby 

most předán opět veřejnosti. 

V devadesátých letech za primátorů Čeňka Gregora /13. 12. 1893 -

- 12. 12. 1896/ a Dr. Jana Podlipného /30.1.1897 - 18. 1.1900/bouřaa 

akce pokračovaly. 

V roce 1892 byl zbořen dům „Tři zlaté Koruny" v Rytířské ulici s ba 

rokním průčelím z druhé poloviny 18. století s pamětní deskou vynálezce 

litografie Senfeldera pro stavbu městské tržnice. 

Vlna odporu se zvedla po uveřejnění zprávy v Hlasu národa z 17. 11 

1893: „Malostranská záložna obdržela povolení ku stavbě rozsáhlé budov> 

na rohu Radeckého náměstí.. 

Beznadějný zápas jednotlivců proti bezduchému postupu samosprávných 

korporací vyústil v kolektivní památný „Manifest přátel staré Prahy", dato-

vaný o velikonocích 1896, organizovaný Vilémem Mrštíkem, Jaroslavem 

Kamperem a Václavem Hladíkem, který podnítil rozsáhlou podpisovou akci 

po celé české vlasti. V manifestu se uvádělo, že „.. . horší než poboření Kar-

lova mostu v roce 1890 jsou rány, které způsobili jsme si sami... Osud ranil 

slepotou a neuvědomostí několik málo lidí a dopustil, aby jiným, ale nená-

padným krokem Praha byla olupována o nejdražší svůj skvost, svůj historic-

ký a malebný ráz a zastavena byla tupými činžáky... Proti bezpříkladnému 

hanobení staroslavné matky naší omezujeme se na tichý stesk a skryté žalo-

vání proti zvůli těch, jichž slepota a nevkus jsou tisíckrát horší a zhoubněj-

ší než sebezuřivější orkán spiklé přírody, než byla hrabivost a surovost Švé-

dů, Sasů, Prusů ... Cítíme se zodpovědnými před duší celého národa a nej-

více před naší budoucností, že všechno to jsme viděli, to trpěli, nad tím žas-

li, proto se hanbili a přece jediného hlasu jsme nepozvedli na zachránění 

toho, co dnes každou českou duši boleti musí jako hřích na vlastní krvi.. 

Manifest podepsali mladí i staří, staročeši i mladočeši, spisovatelé, výtvar-

níci, publicisté i politikové a každé jméno znamenalo kulturní hodnotu ná-

roda. Byli to zejména: Mikoláš Aleš, Antonín Balšánek, Zdenka Braunerová, 

Otakar Březina, Václav Brožík, Max Dvořalc, Josef Fanta, Dr. Jan Gebauer, 

prof. Jaroslav Goll, Karel V. Hehain, Jan Herben, Dr. Serv. Heller, Dr. He-

rold, Adolf Heyduk, Otakar Hostinský, Vojtěch Hynais, Karel Chytil, Felix 
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Jennewein, Alois Jirásek, Karel Klostermann, Jaroslav Kvapil, Svatopluk Ma-

char, Julius Mařák, Alois Mrštík, Alfons Mucha, J. V. Myslbek, Lubor Nie-

derle, Soběslav Pinkas, Gabriela Preisová, Karel V. Rais, F. L. Rieger, Bohu-

slav Schnirch, Karolina Světlá, Stanislav Sucharda, F. X. Svoboda, Růžena 

Svobodová, J. V. Sládek, Antonín Sova, F. X. Šalda, Jaroslav Špilar, Karel 

Špilar, F. A. Šubrt, František Táborský, Jaroslav Vrchlický, Antonín Wiehl, 

Zikmund Winter, Jožka Úprka, Julius Zeyer, Čeněk Zíbrt, František Žení-

šek a sta dalších. 

Ohlas manifestu byl ohromný. Radnice se snažila vysvětlit svůj poměr 

k památkám, ale hořká a palčivá slova obžaloby ji přinutila, aby zřídila 

Uměleckou komisi, kterou tvořili architekti Josef Zítek, Josef Schulz, 

J. Koula, J. Stibral, Osv. Polívka a dále V. Herain, O. Materna, V. Roštlapil, 

Josef Mocker a C. Klusáček. 

Zůstávalo však jen při slibech. Poradní orgán Umělecká komise 

obětavě pracoval a podával návrhy, ale městská rada jeho přípisy většinou 

ignorovala a destrukce pokračovaly. 

Již v roce 1895 byl zbořen patricijský renezanční dům Jiřího Melantri-

cha z Aventina z roku 1563 v Sirkově ulici, jehož odstranění znamenalo 

i zničení staré uliční čáry. 

Veřejnost byla denně seznamována s novými ztrátami památek. 12. červ-

na 1896 uvedl Hlas národa: „. . . Kaple sv. Jana na Zábradlí není více 

Stavebník a stavitel Alfons Weitmúller, majitel stavebních parcel učinil 

hnutí za záchranu kaple rázný konec v samých začátcích, dal kapli jedno-

duše zbořit. ,,... tím se stávají všechny sbírky bezpředmětnými, neboť 

kaple svatojánské na Zábradlí více není . . . ! " Zbohatlík stavitel na tomto 

místě postavil výnosný činžák! 

V témže roce 28. června uveřejnil Hlas národa návrh starousedlého obyva-

tele a majitele domu na Kampě - „Čertovka budiž zasypána!" 

Této poplašné zprávě předcházel návrh na zasypání Čertovky a stavbu 

moderní čtvrti s komunikací 18 m širokou. Tento návrh vzbudil však takový 

odpor, že byla vypsána soutěž na splavnění Vltavy, v níž se osvědčili později 

významní členové domácí rady Klubu Za starou Prahu arch. J. Sakař, R. Kří-

ženecký a Bohumil Hiibschmann. 

V následujícím roce byl zbořen Pachtovský palác a bylo započato s de-

strukcí bývalého konventu dominikánů při chrámu sv. Mikuláše na Starém 

Městě, stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera se zimním refektářem se štuko-

vou výzdobou od Bernarda Spinettiho a byl zbořen dům „U Goliáše" v Že-

lezné ulici z části renezanční se štuky z 18. století a z části pokročilého ba-

roka. 

Je dnes těžko pochopit, že rada královského hlavního města Prahy se 

vůbec zabývala ve schůzi 11. ledna 1897 takovým návrhem na řešení dopra-

vy - tehdy pouze hypomobilní! - podle kterého měl být upraven průchod 
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nejstarší nižší Malostranskou Juditinou mosteckou věží /dnes národní kul-

turní památka/ a sousedním Saským domem. 

Přesto, že Malá Strana s konzervativními majiteli domů si zachovala ba-

rokní ráz a četné památkové objekty více než jiné čtvrti, nové činžovní 

domy, slohové směsice předchozích slohů, nepřispěly ku kráse této čtvrti. 

V roce 1828 byly sneseny tři věže bývalé malostranské radnice a v roce 

1870 zamýšlela rada města Prahy radnici dokonce zbořit a na jejím místě 

postavit školu. Téhož roku byla provedena nástavba na Saském domě, která 

zčásti zakryla Juditinu mosteckou věž z pohledu z Mostecké ulice. 

V roce 1896 postavil stavitel František Rožánek v úžlabí Jeleního pří-

kopu na Chotkově silnici převýšený neogotický dům, který poškodil pohled 

k Hradu. /Tento ohavný dům byl zbořen až po druhé světové válce/. 

V roce 1887 skoupil stavitel Jindřich Jechenthal na nábřeží fortifikační 

pozemky bývalé bašty sv. Jana, na kterých postavil vysoké činžovní domy, 

které značně zakryly pohled k Petřínu z druhého vltavského břehu. 

Proti bezduchému barbarství, páchanému na kulturních památkách Pra-

hy, zahájili boj literáti a umělci kritickými články v Pelclových Rozhledech 

a v roce 1897 založili nový časopis „Volné směry". 

Zvlášť ostré stati vycházely z péra Zdeňky Braunerové v Rozhledech pod 

názvem „Skutky Koniášovy". Autorka nazvala architekturu nové společnosti 

„ . . . chrámy banality naší buržoasie, klanící se zlatému teleti, sádrové palá-

ce, symbolizující svým zevnějškem i vnitřním vybavením nedostatek citu 

pro pravou eleganci a krásu, nemožnost společenského života..."; za slovy 

„asanace", „regulace" vidí „. . . tajnou nenávist ke všemu krásnému ... co 

nepřípustného je zanedbanému, nevyvinutému, tukem zarostlému mozku 

měšťáka..". 

Avšak ještě ostřejší protest proti ničení pražských památek stavební 

spekulací vydal 7. března 1897 Vilém Mrštík pod názvem „Bestia Trium-

phans" v obálce se staropražskou kresbou Zdenky Braunerové. Brožura byla 

ve výkladních skříních pražských knihkupců a byla připomínkou, memen-

tem, že je třeba zachovat pražské památky a nikoliv je ničit. Varoval, že 

„... národ, který stále bude říkat „naše stověžatá matička Praha" a při tom 

tupě přihlížet bude, jak mu na těch sto věžích zatarasovat budou mořem 

ohavnou břidlicí krytých činžáků, ten národ, který neustále na jazyku má 

„naše drahá, krví předků posvěcená Praha" a bude mrtvě přihlížet tomu, jak 

mu před očima klenot jeho rozšlapávají..." 

Tato brožura vyvolala velkou odezvu. Záplava přípisů jednotlivců, kor-

porací i vlastenců z ostatních měst docházela na Staroměstskou radnici, 

která si začala uvědomovat, že ztrácí důvěru celé kulturní veřejnosti. 

Do této krajně vyhrocené situace předložil městský rada Dr. Karel Čer-

nohorský návrh na neodkladné zboření kostela sv. Václava a prosadil, že 

80 



jeho návrh městská radu schvaíiia 14 hlasy proti třem. Starosta Dr. Podhpný 

však provedení zastavil, neboť se zvedla nova vlna odporu. 

Městská rada pod tlakem veřejnosti vyžádala si rozpočet na nejnutnejší 

úpravy a zachováni kostcki. Auh. J . I laika, clen městské nuly nab íd l , že 

vypracuje rozpočet na rekonstrukci , avšak ten dosáhl obrovské výše 105 789 

zlatých, což nebylo uski.tečnitelne a proto se mostská rada s konečnou plat-

ností rozhodla kustei Z I J U I Í L 

loto rozhodnuti vyvulaio i v obecn ím zastupitelství ostrou debatu, takže 

se musilo bourání odložit, i lak veřejnosti však nejen neochabl, ale dále se 

přiostřoval. Když lanu od Jana Nepomuckého na Skalce msgr. Jáhming 

založil družstvo pio jeho zácíuanu a věnoval svou vilu v Liboci jako základ 

pro jeho rekonstrukci, přihlásili se cio družstva významní představitelé kul-

turní veřejnosti, zvláště aichneku iliávka a W iehi, hrabě Schórnborn a požá-

dali arch. Fantu, aby vypracoval levnější návrh. Staroměstská radnice byla 

nucena ustoupit od reaíizace 

Umělecká komise, dosud poradní orgán radnice, po několika ostrých 

diskusních večerech v Klubu inženýrů a architektů demonstrativné rezigno-

vala pamětním spisem z 12. března 1898 a vzdala se další spolupráce, neboť 

„. . . veškeré návrhy zůstaly bud neuskutečněny nebo zamítnuty. Pro tuto 

chvíli zdá se nám býti prospěšným nemařiti času našeho marnými radami, 

které městskou radou zůstaly býti nepovšimnuty, aby neklesla na bezvý-

znamné místo, pro srdce našelio němého města - jak může je vytvořiti 

nezdravá podnikatelská činnost stavební, bažící po zisku a obohacení..." 

Mezitím však bourací akce pokračovaly . V roce 1888 noviny uveřejnily 

návrh městského stavebního úřadu na průlom „U Klíčů" pro uvolnění 

dopravy Karmelitskou ulicí na Malostranské náměstí, jemuž měly padnout 

za oběť tři domy - čp. 269, 270 a 298/III, z nichž jeden /čp. 270/ zakoupila 

obec pražská již v roce 1882. Tento návrh schválil Zemský výbor v roce 1891 

a v roce 1896 došlo k jejich demolici. Mezera, která po nich vznikla, velmi 

poškodila estetický ráz prostředí. 

Celkovou vyhrocenou situaci v Praze ovlivnily doplňovací volby na 

uprázdněná místa v obecním zastupitelství, které byly vypsány na říjen 

1898. Nejbojovnější skupina, sdružená kolem Radikálních listů, vystoupila 

se svou kandidátkou v čele s vedoucími představiteli kulturního života a 

s předvolebním heslem "'Za starou Prahu". Výsledek voleb byl překvapující, 

který komentovaly Národní listy 30.10.1898: „A hle - objevilo se, že myš-

lenka, o níž se domnívali mnozí, že je křehkou stavbou, fantasticky vyklenu-

tou snílky a poety, umělci, architekty a literáty, má skutečně mocnou a 

zdatnou nosnost..." 

Boj „Za starou Prahu" však neochabl, naopak se stupňoval. Vilém Mrštík 

apeloval v Lumíru na studentstvo statí „Studentstvu - Bestia moritura". 

Situace v Praze a odpor se zvyšoval, dokonce i někteří členové městské 
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rady si uvědomovali, že dosavadní postup škodí dobrému jménu radnice. 

Když ale začátkem února 1899 byla zařazena otázka zboření domů na sever-

ním křídle Staroměstského náměstí na pořad jednání, střetly se dvě skupiny 

v ostrých debatách, ale nakonec se prosadila skupina prosazující požadavek 

městské pojišťovny. Již 22. března 1899 mohl Hlas národa uvést:,,... osud tří 

domů na Staroměstském náměstí tedy rozhodnut. Ve čtrnácti dnech úder 

motyky odzvoní svědkům minulosti...!" 

Kulturní veřejnost však neochabla a ohlásila v denním tisku svolám mani-

festační schůze na 16. dubna 1899 na Žofín. 

Na shromáždění, které mělo velmi bouřlivý průběh, po zahájení Fr. Heri-

tesem, přednesli hlavní referáty arch. Bohumil Štěrba, JUDr. Luboš Jeřábek 

a Vilém Mrštík. 

Arch. Bohumil Štěrba ve svém projevu „O stavebním vývoji a programu 

veleobce Pražské" po rozboru devastací památek vyzval přítomné, aby 

„. . . nebylo předstíraným hájením ,,svobody" podporováno další řádění 

egoismu, spekulace podnikatelské, stavební lichvy a parcelářství cizího na-

mnoze kapitálu..." 

Jako další vystoupil svým obsáhlým projevem JUDr. Luboš Jeřábek, kte-

rý na řadě příkladů ostře pranýřoval kapitalistické kořistnictví a bezduché 

ničení kulturních hodnot a uvedl „.. .Taková řada obětovaných pražských 

památek musila vyvolat mocné protihnutí u všech těch, kteří měli úctu k dě-

jinám svého národa a vážnost ku kamenným oněm zápisům slavných dob mi-

nulých. 

Spravedlivý hněv těchto vrstev národa přirozeně obrátil se proti těm, kte-

ří tuto úctu k dějinám svého národa proto neměli, že tyto slavné dějiny bud 

vůbec neznali anebo je ve vážnosti nechovali, kladouce nad ně všechny mož-

né interesy..." 

Po tomto obsáhlém referátu promluvil Vilém Mrštík: „... Pamatujme, že 

Praha příkladem svým zářit nejen může, ale zářit musí zas, neboť o tom ne-

můžeme býti v pochybách pražádných, co že jiného nás spasit a k jistému ví-

tězství přivést může, než heroismus ducha, heroismus lásky a šlechetné 

vášně pro všechno, co je krásné, co je drahé - naše!... Dokladem toho vedle 

bohatství českého umění lidového je především úchvatné ono arcidílo národ-

ního génia - Praha sama, jak tu stála, stojí dosud krásná a slavná, zbudovaná 

ne člověkem jedním, ani dvěma, aby zase dvěma nebo třemi směla býti zka-

žena, ale celými věky, duší celého národa . . . ! " 

Po této schůzi měli události rychlý spád. Blížící se podzimní doplňovací 

volby v roce 1899 a rozsáhlá publicistická kampaň přiměla radnici, že upus-

tila od některých zamýšlených plánů, zejména na zřízení ozubené elektrické 

dráhy do Nerudovy ulice. 

Volbami pronikli na radnici osvědčení bojovníci „Za starou Prahu". 

Dr. Jeřábek vytvořil z obecních starších skupinu, která kolektivně vystupo-
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vala v otázkách záchrany kulturních památek. Sdružovali se i mimo radnici 

a 28. ledna 1900 založili organizaci, do jejíhož názvu převzali heslo, pod 

nímž se sdružovali a pojila je společná láska k tomuto městu a jejímu archi-

tektonickému a uměleckému bohatství. 

Hned od počátku Klub Za starou Prahu stále výrazněji se uplatňoval v bo-

ji proti dravé kapitalistické spekulaci. Snažil se zastavit boření a své protesty 

zdůvodňoval citovými a estetickými argumenty. 

Avšak již od konce roku 1905 po nástupu mladší generace architektů, 

historiků umění i výtvarných umělců z řad studenstva, úředníků i vědeckých 

pracovníků, nastal přerod v názorech i metodě boje za zachování dochova-

ných kulturních hodnot. Místo dřívější zásadní opozice přijal do své činnosti 

pokrokové názory umělecko-historické i technické vědy a tak se stal v násle-

dujících letech nejen mluvčím české kulturní veřejnosti, ale i uznávaným 

orgánem správními činiteli Prahy. Dr. Zdeněk Wirth charakterizoval toto 

období od roku 1910 do první světové války, že Klub se v této době stal 

„ohniskem pokroku boje všech ochránců památek a předstihl v tom ostatní 

země rakouského státu i samou tehdejší Vídeň". 

Nelze uvádět příklady záslužné činnosti Klubu, zvláště po vytvoření sa-

mostatného československého státu, kdy v Klubu působili vynikající histo-

rikové - Dr. Zdeněk Wirth, prof. Birnbaum, V. V. Stech ... i vynikající 

architekti - prof. Janák, Gočár, Almer, Schwarzer, Sokol a další. Za velmi 

prospěšnou a všestrannou činnost udělilo naše hlavní město Klubu již v roce 

1925 „Čestnou plaketu hlavního města Prahy". Byla to v té době nejvyšší 

pocta, jakou mohlo naše hlavní město vyznamenat korporaci. 

Po osvobození v roce 1945, kdy za zachovám kulturních hodnot převza-

la povinnost socialistická společnost, byl vydán zákon na ochranu památek 

č. 22/58 a byla vyhlášena Pražská památková rezervace, je přínos Klubu při 

řešení náročných úkolů výstavby a ochrany památek velmi prospěšný. Jako 

první vyslovil varovný hlas proti podpovrchové dopravě, jejíž výstavba by 

způsobila nedozírné škody a navrhoval výstavbu tunely, stejné jako stavba 

Malostranského automobilového tunelu pod Vltavou mezi mosty 1. máje a 

Klárovem a navrhoval tzv. Petřínský tunel, jehož přibližná trasa je relizována 

tzv. Strahovským tunelem. Velkým přínosem je pomoc technické komise při 

vodohospodářské úpravě Čertovky, obnově vzácné rotundy v Přední Kopani-

ně, statickém zabezpečení vyšehradské skály nad Vltavou, záchraně Vino-

hradské tržnice atd., i obětavé práce členů Klubu na II. .Olšanském hřbitově 

i osvětová činnost pravidelnými přednáškami. 

Bez obětavé práce Klubu Za starou Prahu nebyly by zachovány mnohé 

památky, které tvoří krásu našeho hlavního města. 
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Antonín Vrba 

Fotografické soutěže Klubu Za starou Prahu 

Hned od začátku využíval Klub pro své záměry fotografie. Dbal zejména 

o fotografickou dokumentaci objektů určených k asanaci a systematicky bu-

doval archív snímků staré Prahy. Fotografie tvořily významnou Část exponá-

tů na výstavách pořádaných Klubem a také podání, v nichž Klub uplatňo-

val svůj vliv na ochranu památek, byla často ilustrována fotografickou doku-

mentací. Zajímavou součástí této aktivity bylo devět fotografických soutě-

ží, které Klub za dobu své dosavadní existence uspořádal. 

I. soutěž 1906 

Návrh uspořádat veřejnou soutěž na nejlepší fotografie Prahy předložil 

domácí radě Klubu tehdejší místopředseda Dr. Jan Emler jako poslední 

bod schůze 9. dubna 1906. Vzbudil všeobecný souhlas a po krátké diskusi 

o systému soutěže bylo rozhodnuto požádat Český klub fotografů amatérů 

v Praze o propagaci mezi svými členy a o odbornou spolupráci při hodnocení 

soutěžních snímků. /V zápise je chválen studující filosofie V. V. Stech za 

ochotu, s níž se uvolil vyjednávat s ČKFA/. 30. dubna formuloval Dr. Emler 

podmínky soutěže a po menších úpravách byly zaslány ČKFA. Už za týden 

přišla odpověd, v níž ČKFA „s radostí nelíčenou uchopil se krásné a vděku-

plné myšlénky", přislíbil uveřejnit oznámení o soutěži ve svém časopise 

Fotografický obzor a do poroty delegoval redaktora Obzoru Františka Dvo-

řáka. Domácí rada vyslala do poroty malíře Viktora Strettiho s tím, že oba 

porotci si sami obstarají třetího člena. Ti si pak vyvolili předsedu Klubu 

prof. Jana Koulu a písemně ho požádali, aby porotě předsedal. V denním tis-

ku byla soutěž na nejlepší fotografie staré Prahy vyhláíena 27. května 1906. 

„Pro ocenění snímků dosud nikde nepublikovaných rozhodnou jest 

volba situace. Voleny bucftež dle možnosti pohledy zajímavé, svojí novostí 

vynikající a vystihující zvláítě charakter typické pražské nálady. Proto pří-

pustný jsou i dvorky a podobná zákoutí. Interiéry jsou ze soutěže vylouče-

n y T a k byla vymezena tematika soutěže. Na technické zpracování snímků 

ani na formát žádné podmínky kladeny nebyly. Autoři měli své práce ozna-

čit anonymními hesly, aby byla zaručena objektivita rozhodování. To je 

víak v určitém rozporu s tím, že už v propozicích soutěže byla spolu s poč-

tem cen a výří odměn oznámena jména porotců. Lhůta k odevzdání prací 

byla na dnešní poměry velmi krátká - do 15. června 1906. Jeítě kratíí dobu 

měla na svou práci vymezenu porota - výsledky měly být vyhláíeny do čtr-

nácti dnů po uzávěrce. 

Tři dny před ní však nastaly komplikace. V. Střet ti byl nucen náhle 
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odjet do Londýna a vzdal se členství v porotě. Domácí rada proto posunula 

uzávěrku na 20. červen. Když to oznamovala v tisku, vymluvila se především 

na počasí: „Fotografická soutěž vzbudila potěšitelný zájem, zároveň však 

vyvolala i četné projevy obavy, že naprosto nepříznivá pohoda zhorší zdárný 

průběh konkurence". Získaných pěti dní bylo využito k hledání náhrady 

mezi malíři v řadách Klubu. Jednalo se postupné s K. Engelmiillerem, 

H. Schweigrem, V. Šetelíkem, Z. Braunerovou a A. Kašparem, teprve po-

sledního se podařilo získat. 

Porota vyhodnotila 4. července došlé snímky a konstatovala kupodivu 

totéž, nad čím dodnes naříkají porotci amatérských fotografických soutě-

ží : „Převážná většina zaslaných prací nepřevyšuje hodnotu pouhých dobrých 

fotografií. Vědomé vybrání obrázků a pozice, umístění předmětu ve formá-

tu a dokonalá technika jsou přednostmi jen menšího počtu snímků. Teprve 

nevelký zlomek prací vyhovuje požadavkům, jež co do pojetí, zachycení 

celkové nálady a vkusu ve volbě a provedení kladou se na uměleckou foto-

grafii." Z 203 snímků dvaceti autorů /mimo soutěž se větší kolekcí ještě 

zúčastnil tehdejší přední uměleckografický závod Deport a Panzer/ udělila 

porota 

I. cenu /25 K/ Bořivoji Finkovi, posluchači České techniky, za pohled 

z Bílé věže na Zlatou uličku pro malebnost a novost motivu, 

II. cenu /20 K/ Antonínu Rázkovi, učiteli hudby, za pohled k Hradča-

nům přes skupinu u Křížovníků pro zajímavost volby a dokonalou techniku, 

III. cenu /15 K/ Miloši Procházkovi za pohled od pomníku Karla IV. ke 

Karlovu mostu pro dobře zachycenou náladovost celku 

a dvě pochvalná uznání. Všechny soutěžní snímky byly pak tři dny vy-

staveny ve výloze knihkupectví Grossmann a Svoboda na rohu Ferdinandovy 

a Jungmannovy třídy. 

II. soutěž 1907 

Vypsána byla počátkem května, uzávěrka 15. června 1907. Podmínky 

stejné jako roku 1906, jen vypsaných cen bylo více a odměny nižší, složení 

poroty už nebylo oznámeno předem. Došlo 268 prací 28 autorů. Již 19. 

června vynesla porota prof. J. Koula, F. Dvořák a V. Stretti verdikt: 

I. cena /20 K/ Alois Klíma, technický úředník městské vodárny /už 

v I. soutěži získal pochvalné uznání/, za pohled na Šítkovskou náplavku 

v zimě a za snímek sochy sv. Václava na rampě Hradu, 

II. cena /10 K/ Bořivoj Fink, technik z Prahy, za pohled do Fiirsten-

berské zahrady, 

III. cena /10 K/ Jan Kafka, stereotypér z Prahy, za kolekci snímků vltav-

ského pobřeží, 

IV. cena /5 K/ Jan Bechyně z Přibyslavi za snímky podskalské radnice a 

domu U Velryby v Kapucínské ulici, 
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V. cena /5 K/ Arnošt Slavíček z Prahy. 

Dále bylo uděleno pět čestných uznání. Na rozdíl od minule' soutěže vy-

znělo hodnocení tentokrát daleko příznivěji: „Shledáno, že převážná většina 

prací vyhovuje i nejpřísnějším požadavkům jak po stránce umělecke' a staro-

pražské, tak i fotografické. Poněvadž z tohoto důvodu považovala porota za 

velmi nesnadno určiti práce nejvíce vynikající, usnesla se, že cenami i uzná-

ními odměněna bude vždy celková práce jednotlivého autora, a že z této 

jednotlivým autorem zaslané kolekce bude vždy označena práce nejlepší." 

Všechny soutěžní snímky byly poslední týden v září vystaveny spolu s dal-

šími fotografiemi z archívu Klubu a klubovními publikacemi v posluchárně 

České techniky v domě U Sedlerů na Karlově náměstí a vítězné snímky se 

prodávaly jako pohlednice. 

III. soutěž 1908 

Okolnosti byly obdobné jako u předešlých soutěží, uzávěrka 31. března 

1908. Tematika byla tentokrát úzce vymezena: „Voleny budtež pro tuto 

soutěž dle možnosti komplexy a partie pražských střech ve starých částech 

města." Jak vidíme, tato podmínka nebyla formulována nijak striktně. Po-

rota /dr. J. Emler, F. Dvořák, arch. P. Janák/ ji však striktně aplikovala a na 

to doplatili autoři jinak zaměřených snímků. Z 90 došlých fotografií 11 au-

torů jich bylo 62 vyřazeno s tím, že do soutěže věcně nezapadají. „Komise 

litovala, že bylo nutno nepojmouti v rokování jury tak značnou část zasla-

ných snímků, z nichž celá řada vynikala jak pojetím situace, tak i technic-

kým provedením." 1. června byly rozděleny ceny: 

I. cenu /25 K/ získal Josef Kovář, stavitel z Prahy, za pohled ze sanktuso-

vé věžičky kostela sv. Jiljí, 

II. cena /15 K/ byla rozdělena mezi ing. Aloise Klímu /vynikl už v obou 

předcházejících soutěžích/ za motiv ze Sněmovní ulice a Arnošta Slavíčka 

za partii s věží chrámu sv. Michala. 

Jedno ze dvou čestných uznám obdržel i známý fotograf a průkopník 

kinematografie arch. Jan Knženecký. 

IV. soutěž 1908 

Současně proběhla i soutěž s venkovskou tematikou. „Voleny budtež 

pohledy vystihující zvláště charakter a ráz našich měst venkovských. Pří-

pustná jsou i podloubí, hradby, mlýny, fary, hřbitovy, zajímavé záhyby 

ulic, význačná nároží a ukončení pohledů uličních." Uzávěrka 30. dubna 

1908, 16. června udělila porota /V. Stretti, F. Dvořák, omluven dr. L. Jeřá-

bek/ 

I. cenu /25 K/ Josefu Pelantovi, krejčímu z Dobrovice, za snímek podlou-

bí radnice v Dobrovici, 
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- II. cenu /15 K/ Josefu Doušovi, studentu Česke' techniky, za snímek 

z Českého Krumlova, 

a čtyři čestná uznání. Soutěže se účastnilo 11 autorů 80 snímky. 

V. soutěž 1909 

Propozice byly nově formulovány. Zdůrazňuje se v nich umělecký cha-

rakter soutěže: „V soutěži rozhoduje volba obrazu a umístění sujetu ve for-

mátu." Výslovně se připouští spolupráce nesoutěžících osob při technickém 

zpracování snímků, což svědčí o prohlubující se specializaci mezi exponová-

ním záběrů v terénu a vyvoláváním fotografií v komoře. Tématicky byla sou 

těž omezena na Svatopetrskou čtvrť a Podskalí, uzávěrka 28. 9. 1909. Zají-

mavé je, že tentokrát nebyly vypsány žádné ceny, jen každému účastníku, 

který vyhoví podmínkám, byl slíben diplom. Tato okolnost a snad i nedo-

statečná propagace nepříznivě ovlivnily průběh soutěže - došlo totiž jen 16 

snímků dvou autorů. Není divu, že porota /dr. Z. Wirth, V. Stretti, F. Dvo-

řák/ odkládala své sezení až do 11. února 1910, kdy konstatovala dobrou 

úroveň všech snímků s tím, že vynikají práce arch. Maxe Urbana /známý 

pražský architekt, významné se zapsal do raných dějin českého filmu, man-

žel herečky Anny Sedláčkové/. Druhým účastníkem byl J. Kovář, stavitel 

z Prahy. Oba dostali po diplomu a tím fotografické soutěže Klubu na dlou-

hou dobu skončily. 

VI. soutěž 1922 

Iniciátorem obnovení fotografických soutěží Klubu byl arch. Vondráček. 

V přípravné fázi se ukázalo, že Klub nemůže ze svých prostředků dotovat 

ceny tak, aby jejich výsve odpovídala cenám v jiných v té době vyhlašova-

ných fotografických soutěžích. Funkcionáři Klubu si však vzpomněli na 

zájem, který nedlouho před tím projevovalo ministerstvo zahraničních věcí 

o snímky historických památek vhodné k propagaci ČSR v zahraničí. Obrá-

tili se proto na ministerstvo se žádostí, aby na soutěž přispělo částkou 

2000 Kč. Již za 7 dní /!/ tu byla odpověď: ministerstvo poskytne 1500 Kč. 

vymiňuje si zástupce v porotě a možnost použít soutěžní snímky. K odbor-

né spolupráci byl přizván Svaz československých klubů fotografů amatérů, 

který vyslal dva zástupce do poroty. SČKFA namítal, aby jména porotců 

byla předem zveřejňována: „Jest důležito, aby zůstali členové oceňovací 

jury soutěžícím neznámi, aby nebyli jimi obtěžováni, neboť by se mohlo 

často státi, že by na ně mohli působiti, aby jejich obrazy lépe ocenili." Klub 

však tento požadavek odmítl s tím, že nový soutěžní řád Syndikátu výtvar-

ných umělců požaduje, aby jména všech členů poroty byla známa předem. 

Soutěž pak byla vyhlášena v polovině července 1922, uzávěrka 31. října. 

Tematicky byla omezena na snímky Malé Strany a Hradčan. ..Účelem sou-
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teže je, aby byly shromážděny význačné a rázovité snímky toho, čím jsou 

Malá Strana a Hradčany typické': charakteristických pohledů a průhledů ulič-

ních, pohledů s výsek na části města, snímky, které zachycují vedení ulic, 

význačných výtvarných památek, architektonických detailů, nádvoří, 

zahrad a podobných námětů." Tentokrát byl již stanoven minimální formát 

a způsob zpracování: ,,Žádá se, aby snímky menších formátů než 6x9 /včet-

ně/ byly předloženy ve zvětšení. Kopie budtež zaslány na lesklém papíře." 

V září 1922 se Společenstvo fotografů pro obvod Ochodní a živnostenské 

komory pražské domáhalo zastoupení v porotě pod záminkou, že soutěže 

se bezpochyby v hojném počtu zúčastní i fotografové živnostníci. Klub jim 

s patřičným průtahem zdvořile poděkoval za „příkladný zájem" a své od-

mítnutí zdůvodnil „pokročilostí doby". Přitom živnostníky ujistilo kvalifi-

kovanosti poroty a neopomněl dodat, že „patří do tábora těch, kdo nemo-

hou nikdy souhlasiti s živnostenským monopolizováním fotografie". Těžko 

bychom dnes porozuměli této podivné záležitosti, kdyby v archívu Klubu 

nebylo přiloženo obsáhlé memorandum SČKFA ministerstvu obchodu. Vy-

svítá z něho, že v létě 1922 vyvrcholil ostrý boj fotografů amatérů proti sna-

hám fotografů živnostníků, aby ministerstvo obchodu prohlásilo i neportrét-

ní fotografické obory za řemeslnou živnost. 

Soutěž obeslalo 27 autorů 691 fotografiemi. Porota /arch. J. Almer, 

dr. K. Guth a arch. A. Kubiček za Klub, R. A. Simon a K. Krch za SČKFA, 

zástupce ministerstva zahraničí se nedostavil/ rozdělila 15. listopadu 1922 

ceny takto: 

I. cena /500 Kč/ ing. Jaroslav Krupka z Karlina za snímek z Fiirsten-
berské zahrady, 

II. cena /350 Kč/ závod Foto Posselt ze Smíchova za soubor 22 foto-
grafií, 

III. cena /250 Kč/ ing. Jaroslav Krupka za snímek z Vrtbovské zahrady a 
Jindřich Hřejbek z Vinohrad za soubor 56 fotografií, 

IV. cena /200 Kč/ Božena Zatloukalová z Prahy VII a Augustin Myška ze 
Žižkova. 

Všechny snímky zaslané do soutěže byly vystaveny v sále Uměleckoprů-
myslového muzea od 24. 1. do 4. 2. 1923. 

VII. soutěž 1924 

Úspěch soutěže z r. 1922 podnítil Klub, aby hned v r. 1923 začal organi-

zovat soutěž další. Ministerstvo zahraničních věcí se sice jednání poroty mi-

nulé soutěže nezúčastnilo, o výsledky se však zajímalo, některé práce si vy-

půjčilo pro své potřeby a referent ministerstva dokonce osobně navštívil kan-

celáře Klubu,^ aby si prohlédl fotoarchív a posoudil možnosti jeho využití 

k propagaci ČSR. Není proto divu, že se Klub s jistotou znovu obrátil na 

ministerstvo s žádostí o finanční dotaci soutěžních cen. Třířádková odpověď 
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„K dopisu ze dne 27. července tr. sděluje ministerstvo zahraničních věcí, 

že sdělilo tamní žádost též ministerstvu obchodu a ministerstvu železnic a 

rozhodne ve shodě s nimi" ovšem nevěstila nic dobrého a skutečně, po ne-

smělé urgenci přichází koncem října strohá odpověď „ministerstvo žádosti 

by vyhověti nemohlo" bez sebemenšího vysvětlení. Další snahy Klubu vy-

užít podmiňovacího způsobu a jisté formální nedůslednosti odpovědi a 

dosáhnout zvratu pomocí konexí nepřinesly žádný výsledek a vedly jen 

k dalšímu zdržování. 

Soutěž byla pak vyhlášena až v květnu 1924 s uzávěrkou 15. září a s té-

matickým vymezením Staré Město, Josefov, Nové Město a Vyšehrad. Zúčast-

nilo se 28 autorů 411 snímky. 12. listopadu 1924 porota /prof. O. Hejzlar 

ze Státního grafického ústavu, J. Prokop a ing. A. Zych ze SČKFA, dr. K. 

Guth a dr. Z. Wirth z Klubu/ se rozhodla I. ani II. cenu neudělit. Obě III. 

ceny /po dvou československých dukátech - prodávaly se tehdy po 120 Kč 

kus/ i obě IV. ceny /po 200 Kč/ získal závod Foto Posselt ze Smíchova, 

úspěšný účastník minulé soutěže /tentokrát přihlásil 49 snímků/. Všechny 

soutěžní snímky byly počátkem května 1925 vystaveny v Uměleckoprůmys-

lovém muzeu. 

VIII. soutěž 1926 

3. září 1925 vypsal Klub fotografickou soutěž k 25. výročí svého založe-

ní, tentokrát na nejlepší snímky interiérů kostelů, klášterů, paláců a domů. 

Z technických požadavků je zajímavá podmínka, podle níž ,,uhlo-, gumo-

a olejotisky mohou být pouze přílohou ke snímkům kontaktním, kteréjsou 

pro soutěž rozhodující". Uzávěrka 31. října 1925 byla pro malý zájem pro-

dloužena do 30. dubna 1926. Skutečnou příčinou malé účasti bezpochyby 

byla technická obtížnost fotografování v nedokonale osvětlených interié-

rech. Ani dnes, s moderními přístroji, vysoce světelnými objektivy a citli-

vými materiály to není nic jednoduchého. 2. června 1926 porota shodná se 

VII. soutěží rozdělila ceny: 

I. cena /4 čs. dukáty/ Eduard Tesař, 

II. cena/3 čs. dukáty/ VladislavScholz, 

III. ceny / 2 čs. dukáty/ František Tichý a Josef Hudeček. 

Počet účastníků se zjistit nepodařilo, minimum dochované korespodence 

však svědčí o tom, že jich nebylo mnoho. Je zvláštní, že zatímco v bohatě 

obeslané minulé soutěži porota cenami šetřila, tentokrát rozdávala bohatě, 

i když konkurence byla malá a snímky interiérů se stěží mohly vyznačovat 

nějakou originalitou. K vystavení soutěžních snímků nakonec nedošlo. 

Kuriózní tečkou za poslední předválečnou soutěží je následující bod ze 

zápisu schůze domácí rady 9. června 1926: „Porotě nebylo omylem předlo-

ženo ještě heslo Clementinum o 4 snímcích, které zapomněla sl. Čejková ve 
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stole. Doplní se protokol a členové poroty se o tom uvědomí. Naštěstí není 

tato za'silka nijak pozoruhodná, takže výsledku soutěže nemění." 

IX. soutěž 1953 

Na návrh arch. Kubička byla po více než čtvrtstoleté pauze vypsána opět 

fotografická soutěž. Nebyla však náležitě propagována a měla jen pět účast-

níků. Porota, do níž byli přizváni proslulí fotografové Josef Sudek a Zdenko 

Feyfar, udělila v květnu 1953 I. a III. cenu dr. Jaromíru Cidlinskému a 

II. cenu dr. Jaroslavu Wagnerovi. Ceny věnovali někteří členové domácí rady 

- byly to autorské výtisky jejich knižních publikací. 

Podle regulí všech ročníků soutěže připadly oceněné snímky i s negativy 

Klubu. Řadu dalších snímků a negativů pak ještě Klub od účastníků soutěže 

zakoupil, účastníci je Klubu věnovali nebo šije po skončení soutěže nevy-

zvedli. Většina tohoto materiálu se i přes všechna stěhování v archívu Klubu 

zachovala, a tak máme dnes možnost si soutěžní snímky prohlédnout s od-

stupem času. 

Jak už bylo konstatováno, v propozicích všech ročníků byl zdůrazňo-

ván umělecký charakter soutěže a porota, která ostatně obsahovala i výtvar-

níky a umělecky založené fotografy, se této koncepce důsledně držela. Ne-

hodnotil se tedy jen obsah snímku a jeho památková zajímavost, ale přede-

vším umělecké ztvárnění. Některé závěry poroty se dnes mohou zdát překva-

pivé. Je to způsobeno tím, že porota vyzdvihovala především trendy tehdy 

moderní. Tehdejší modernost však už dnes není nápadná a málokdo ji do-

káže odhalit v kontextu historického vývoje fotografie. Dnes naopak spíše 

zaujme starodávná patina některých snímků, které však ve své době porotě 

připadaly konzervativní, archaické nebo naivní a po právu je neocenila. 

Na soutěžních fotografiích je zřetelně patrný rychlý rozvoj fotografické 

techniky po první světové válce. V pauze mezi prvními ročníky soutěže 

1906 - 1909 a druhou etapou začínající r. 1922 učinila optika kamer i foto-

grafická chemie velký pokrok a dokládá to i skok v technické kvalitě nejlep-

ší ch soutěžních snímků. Na druhé straně se však masové rozšíření fotografie 

projevilo i nepříznivě: do soutěže pronikaly snímky s nekvalitní kresbou po-

řizované levnými kamerami a pozitivy, které v domácích podmínkách ama-

téři nedbale zpracovali. Tyto po letech vybledlé, zšedlé, zahnědlé nebo skvr-

nité snímky dávají za pravdu příručkám nabádajícím fotoamatéry, aby 

snímky náležitě ustalovali a vypírali. To výtvory fotografických závodů 

Deport a Panzer či Posselt jsou i po letech brilantní, syté, kontrastní a les-

klé. Kdyby tyto firmy ještě existovaly, mohly by svou dávnou produkci 

směle využít k reklamě. 
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Změna atmosféry po první světové válce se zajímavým způsobem odrazi-

la i na heslech, jimiž autoři označovali své příspěvky do anonymní soutěže. 

Zatímco za Rakouska převládala vlastenecká a estétská hesla jako „Moje bar-

va červená a bílá", „Praha Čechům, umění všem", „Nechtějte úcty ciziny 

pro sebe a své statky, kdož sami úcty nemáte pro slávy své památky", „Ráz 

ducha předků udržte", „Morituri te salutant", „Slávou i kletbou bohatá" 

apod. v kaligrafickém provedení s ornamentálními ozdůbkami, nová doba 

přinesla hesla jako „Exact", „Fénix", „Algol"* „Recherche", „René", 

„Mauglí", „Georg I" , „B. U. A.", ,JB 80 V", „Bobík" a dokonce „Žena 

turistka". 

Z hlediska Klubu je ovšem příspěvek fotografických soutěží k demon-

straci historického vývoje české fotografie zastíněn jejich dokumentační 

hodnotou. Zachované soutěžní snímky nejenže zachycují dávno již neexis-

tující objekty a dobový stav objektů dochováných, především však dávají 

možnost aspoň trochu pocítit autentickou atmosféru té „staré Prahy". 

Z protokolů schůzí domácí rady je zřejmé, že v bohaté činnosti Klubu, které 

vždy dominovaly konkrétní akce k záchraně ohrožených památek, byly fo-

tografické soutěže jen okrajovou epizodou. Přesto však soutěže i po nich 

následující výstavy měly značný vliv na vzbuzování zájmu veřejnosti o praž-

ské památky a také ovšem významně přispěly k propagaci Klubu. 

Nyní se samozřejmě nabízí otázka, neměl-li by Klub v tradici fotogra-

fických soutěží pokračovat. Autor tohoto příspěvku soudí, že by to dobiý 

smysl nemělo. Z uměleckého hlediska by taková soutěž sotva přinesla něco 

nového, vždyť i profesionálové dnes stěží najdou pražský motiv, který už 

nebyl mnohokrát využit. K dokumentačním účelům je pak zapotřebí spíše 

pravidelné a dobře organizované snímkování trvajících i měnících se objektů 

než jednorázová soutěž . Přitom obrazovou dokumentací pražských památek 

se dnes zabývá cela řada institucí: SPPOP, SÚRPMO, PIS, muzea, kulturní 

domy atd. A propagovat mezi Pražany krásu a jedinečnost jejich města dnes 

už určitě není zapotřebí. Členové a příznivci Klubu by však i bez soutěží 

mohli významně přispívat do klubovního fotoarchívu. Jednak snímky mize-

jících a přestavovaných objektů druhořadé památkové hodnoty, které 

nebývají podchyceny státními institucemi, zvláště pokud jde o jejich detaily, 

nebo na druhé straně o charakter a atmosféru celého prostředí, v němž jsou 

zasazeny. Dokumentační hodnota takovýchto snímků se totiž projeví až po 

čase. Především by pak archív Klubu obohatily staré fotografie Prahy, které 

leckde zůstávají nevyužity nebojsou dokonce ničeny. 
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František Zelenka 

Pečujeme dostatečně o památnost starých částí Olšan? 

Abychom mohli na tuto otázku poprávu odpovědět, začneme v úvodu 

posouzením sice trochu odlehlým námětem, který však není bez významu 

pro její jednoznačnost. 

Je známo, že v bývalém Anežském klášteře byla péčí ministerstva kultury 

ČSR a Národní galerie instalována stálá expozice českého malířství 19. 

století. Jsou tu vystavena vrcholná díla našich malířů a zasluhuje, aby ji 

shlédli nejen Pražané, ale i návštěvníci Prahy. Neboť vystavené obrazy vzbu-

zují svojí krásou, znásobenou i krásou obnovovaného prostředí, obdiv a 

pocity chlouby a hrdosti z těchto unikátních památek. Volba námětů, vět-

šinou z našich krajů, dobové poitréty vynikajících osobností našeho národa, 

propracovanost a nestárnoucí životnost barev, svědčí o vysoké úrovni -

možno říci světové - našich umělců. 

O vysoké kulturnosti našeho státu svědčí i mnohamiliónové náklady, po-

skytované na popularizaci našeho kulturního bohatství. Patří proto naše 

poděkování především vládě, státním orgánům a institucím i jednotlivcům, 

kteří se na této záslužné činnosti úspěšně podílejí. 

Avšak půjdeme-li po stopách jmén umělců pohřbených na Olšanech, je 

dojem přímo zdrcující. Máme-li z jejich uměleckého odkazu pocit chlouby a 

vděčnosti, musíme se u jejich hrobů hluboce zastydět. S výjimkou hrobu 

malíře Bedřicha Havránka na III. hřbitově, který členové Klubu Za starou 

Prahu v minulém roce restaurovali, jsou hroby malířů Viktora Barvitia, Jo-

sefa Berglera, Jaroslava Čermáka, sourozenců Mánesových, Josefa Navrátila, 

Augusta B. Piepenhagena, Maxmiliána Pirnera, Františka Ženíška a dal-

ších skoro zapomenuté a téměř bez trvalé péče. 

Naskýtá se otázka, zda by se neměli na údržbě těchto hrobů podílet pře-

devším zaměstnanci hřbitovní správy. Je však již dlouho známo, že jejich 

počet je stále nedostatečný a že jejich činnost se zaměřuje především na no-

vější části hřbitova, na kterých se dosud pohřbívá. 

Na rozdíl od starých Olšanských hřbitovů je stav hrobů našich umělců 

na Vyšehradském hřbitově neporovnatelně lepší. Jde přibližně o stejný po-

čet a o nic menší úroveň, jak svědčí jména Aleš, Brožík, Hynais, Chitussi, 

Kosárek, Julius Mařák, Pinkas, Purkyně a další. Celkovému stavu hřbitova 

je tu věnována větší péče, neboť byl s celým areálem Vyšehradu prohlášen 

za Národní kulturní památku. 

Přesto je třeba věnovat i starým ča'stem Olšanských hřbitovů větší pozor-

nost. K zlepšení a částečnému vyrovnání tohoto rozdílu by jistě přispělo 

zřízení patronátů jednotlivců, nebo zájmových skupin na vytypované osob-

nosti nejen z řad malířů, ale i dalších kulturních odvětví. Na Olšanech se na-
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skýtá možnost pro patxonátní péči o hroby dramatických umělců Národního 

divadla, výtvarných umělců, básníků a spisovatelů a jiných zasloužilých 

mužů a žen našeho národa uměleckých a kulturních institucí. 

Současný stav nejstarších částí hřbitova /III—V/ je smutný a zanedbaný. 

Většina hrobů významných osobností naší národní historie pustne a hrozí 

jim snad z neuvědomělosti nebo nevědomosti postupná zkáza. Velké škody 

způsobují vlivy samé přírody /přebujelá vegetace, polomy a vývraty přestár-

lých stromů/, ale daleko větší měrou zloba lidské ruky. Způsobené škody 

jsou až neuvěřitelné a i nenahraditelné. Dva příklady z mnoha ostatních 

jsou toho svědectvím. Prvým je případ hrobu manželky Bedřicha Smetany 

Kateřiny, roz. Kolářové, jejíž náhrobek byl v roce 1984 téměř zničen spad-

lou větví přestárlého stromu. Péčí Klubu Za starou Prahu a jen velkým fi-

nančním nákladem se jej podařilo obnovit. Nebezpečí opakování podobných 

škod však i na jiných místech hřbitova trvá, nedojde-li k preventivnímu prů-

klestu všech stromů podél cest. Druhý příklad se týká mauzolea Vojtěcha 

Lanny, snad nejkrásnějšího mauzolea v Čechách. Je známo, že byl nejen 

úspěšným podnikatelem v mnoha průmyslovývch odvětvích, ale i jedním 

z nejvýznačnějších mecenášů umění a umělců /Mánes/. Objekt je vynikající 

architektonickou památkou s galerií fasádních reliéfů bliblických námětů 

s někdejší vnitřní uměleckou výzdobou, dnes krutě poškozenou. A protože 

i střecha je ohrožena prorůstajícím stromovím, hrozí neodvratitelná zkáza, 

nebudou-li provedena včas opatření na její záchranu. 

Škody napáchané lidskou rukou ve všech částech Olšan představují 

vcelku nezměrné ztráty. Jsou způsobované především neustávajícím vykrá-

dáním hrobek erbovních a heraldických znaků, dobových portrétů v por-

celánu, cenných prací kovotepeckých a kovolijeckých /náhrobek Boh. 

Schnircha/. Další škody jsou způsobovány neukázněňými vandaly, jejichž 

protispolečenskou činnost umožňuje odlehlost cennějších náhrobků od pří-

stupových cest. 

V tomto směru je třeba obnovit stálou dozorčí službu, a to nejen ve dne, 

ale i v nočních hodinách s hlídacími psy, jak již před lety navrhoval Klub Za 

starou Prahu. Bylo by to řešení k zajištění bezpečnosti a ochrany památek, 

k zamezení rozkrádání květin a jiných výzdob hrobů, což je stálým předmě-

tem stížností návštěvníků a majitelů hrobů na celých Olšanských hřbitovech. 

K zlepšení neutěšeného stavu starých Olšanských hřbitovů zahájila před 

více než deseti lety skupina dobrovolných pracovníků Klubu Za starou Pra-

hu práce na II. hřbitově. Tito členové zde pracují od jara do zimy každou so-

botu a mnozí i v týdnu bez nároku na jakoukoliv odměnu. Úkoly jsou však 

velmi rozsáhlé a proto přivítají každého nejen z řad členů Klubu, ale i ostat-

ních Pražanů. 

Závažnost situace a naléhavá potřeba neblahý stav řešit by se měly stát 

předmětem úvah a řešení státních a kulturních institucí, orgánů od Národ-
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ní ho výboru hlavního města Prahy, kulturních oddělení obvodních národ-

ních výborů Prahy 2, 3 a 10, Pražského střediska státní památkové péče a 

ochrany přírody, až po zájmové organizace občanů a mládeže. Všem zájem-

cům poskytnou ilcnové Klubu Mi/.ší inloiIII;KV každou sobolu dopoledne N.I 

II. hřbitově nad kostelem sv. Rochá. Tak by se mohla a měla nejlépe proje-

vit vděčnost a pochopení odkazu zasloužilých osobností naší národní kultur-

ní historie, aby neupadla do trvalého zapomnění. 

Z několika uvedených námětů vyplývá nakonec odpověď na úvodní 

otázku. Nevyznívá jinak, než že v současné době není dostatečně a důstojně 

pečováno o starou část Olšanských hřbitovů. 

Josef Hrubeš 

Dořešení prostoru před kostelem sv. Václavar ve Vršovicích 

V roce 1927 vypsal Spolek pro postavení farního kostela ve Vršovicích 

architektonickou soutěž, na které se sešel neobvykle velký počet 52 návrhů. 

Z druhé užší soutěže pak vyšel vítězně návrh prof. Josefa Gočára, který byl 

v letech 1929-1931 realizován na pozemku bývalého starého hřbitova ve 

Vršovicích. 

Protože stavební místo bylo na svahu, prof. Gočár pojal kostel jako 

sálovou stavbu stupňovitě se zvyšující směrem k presbytáři. V průčelí pak 

umístil štíhlou vysokou věž a na jejím vrcholu mohutný kříž. 

Tato průkopnická konstruktivistická stavba ze železobetonu, poprvé 

u nás použitá u kostelního objektu, je nejen výraznou dominantou Vršovic, 

ale stejné výrazně se projevující i v mnohých pražských pohledech. Význam 

stavby podtrhuje i to, že výtvarné výzdoby interiéru se ujali naši přední 

umělci, jako Čeněk Vosmík, Karel Pokorný, Josef Kubíček, Josef Kaplický 

a další. 

Jako církevní objekt je kostel zapsán ve Státním seznamu nemovitých 

kulturních památek hlavního města Prahy. 

Nedílnou součástí realizovaného projektu prof. Gočára bylo široké ná-

stupní schodišťové těleso, koncipované v parteru pro zvýšení emociální a 

vizuální účinnosti hmoty kostela. Tehdy, snad pro nedostatek finančních 

prostředků bylo vybudováno pouze jednoramenné torzo, které se proto, že 

bylo založeno na neúnosném podloží, dostalo v padesátých letech do havarij-

ního stavu a muselo být zrušeno. Tím byly násilně přerušeny pěší komuni-
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kační spoje v parku, kterým je kostel obklopen a i když na svahu, na kterém 

kdysi schodiště stávalo, je každoročně prováděna úprava a výsadba zeleně, 

docha'zí zde k její soustavné devastaci. Průjezdná komunikace podél kostela 

je permanentně obsazena parkujícími vozidly, což je nevyhovující jak z hle-

diska funkce kostela, tak i z hlediska samotné stavby. 

Neutěšená situace byla mnohokrát kritizována na schůzích Občanského 

výboru a zabývaly sejí rovněž aktivy státní památkové péče a státní ochrany 

přírody při Odboru kultury ONV Praha 10. 

Se stávajícím stavem se nechtěl smířit ani n. p. Sady, lesy a zahradnictví 

a zadal proto vypracování architektonické studie u Státního ústavu pro 

rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze - ateliéru 08. Projektant 

se ujal úkolu velmi pečlivě a vypracoval studii dokonce v osmi variantách, 

které zcela správně řeší celý prostor komplexně, se všemi podmínkami 

provozu i dobudováním parkových ploch k zlepšení životního prostředí. 

V zájmu zklidnění prostoru před kostelem navrhuje omezená parkoviště, 

která zamezí průjezdnost motorových vozidel a vyloučí jejich křižování 

s pěšími komunikacemi v parku. V architektonické studii je před dolní částí 

nově vzniklého schodišťového tělesa zapojena i kašna s vodotryskem, jak to 

již v roce 1941 navrhoval prof. Gočár. 

Průkazným kritériem pro konečné posouzení vhodnosti tohoto řešení 

je jistě i názorová shoda s variantou č. 8 výše uvedené projekční složky 

SÚRPMO i příslušných orgánů PSSPPOP a ÚHA. 

Další projektová činnost a určení limitu nákladů v této záležitosti však 

zatím vázne, protože se stále nedaří získat stavebního dodavatele. Objem 

stavebních prací není sice velký, aleje zde značná účast úzkoprofilové ka-

menické profese. 

Bylo by jistě záslužné, kdyby Klub Za starou Prahu vyvolal pracovní 

schůzku všech výše jmenovaných institucí včetně Odborů výstavby NVP 

a ONV Praha 10 a pokusil se o vyřešení této záležitosti a dokázal jako již 

tolikrát v minulosti jak velice nám záleží, aby naše Praha byla stále krásnější. 
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Dr. Otakar Frankenberger 

Vojenské hřbitovy a hroby v Praze 

V roce 1648 skončila Třicetiletá válka a podle dosavadních zvyklostí mě-

ly obě válčící strany rozpustit svá vojska. Tenkráte to však neučinily nýbrž 

snížily sice sílu svých armád, ale část vojska si ponechaly i v míru. Tak vznik-

la v Evropě instituce stálých armád a s ní řada nových problémů. Vojáci 

v míru nepochodovali a netábořili soustředěně na jevištích války nýbrž byli 

rozioženi po celé zemi a vznikají garnizonní města se stálými vojenskými 

posádkami. Trvalý pobyt vojáků ve městě ovlivnil přirozeně do jisté míry 

i vývoj města. Jsou stavěny kasárny, vojenské nemocnice, invalidovny, vo-

jenské kostely a zakládány i vojenské hřbitovy. 

Nejznámější ze starých vojenských hřbitovů v Praze byl na Hradčanech, 

pod pražským opevněním, a to před kurtinou mezi bastiony X. sv. Františka 

Borgia a XI. tzv. Kamennou, severně dnešní ulice Hládkov. Byl založen 

koncem 18. století a určen pro dělo střelce ubytované tehdá na Hradčanech 

nebo přímo na Pražském hradě. Za Josefa II. byl totiž zrušen ženský klášter 

u sv. Jiří a přeměněn v dělostřelecké kasárny. V ubikace kanonýrů přeměnil 

Josef II. i klášter voršilek v dnešní Kanovnické ulici. Jelikož pak byla v jíz-

dárně Pražského hradu umístěna dělostřelecká laboratoř a vedle Lvího dvora 

dělostřelecké skladiště, bylo na Hradčanech mnoho kanonýrů a zasloužili si 

mít zvláštní hřbitov. Byl zrušen až v roce 1906, což znamená, že od té doby 

se tam nepohřbívalo, ale jako zajímavá památka trval až do šedesátých let, 

kdy nové stavby vznikající ve Střešovicích vynutily si nelítostně jeho likvi-

daci. Část náhrobků a pomníčků byla přenesena k patě hradby, ale různé 

pochybné živly horlivé se snaží zničit i to, co uniklo stavebnímu ruchu. 

Zanedlouho zbude z tohoto zajímavého objektu pouze název krátké uličky: 

„Nad vojenským hřbitovem". 

Přibližně v stejné době jako tento hřbitov vznikl jiný, méně známý vo-

jenský hřbitov určený pro celou pražskou posádku a pro Invalidovnu. Byl 

nedaleko této na území dnešního Karlina pod Žižkovem v místech, kde jsou 

dnes objekty ČKD DUKLA a říkalo se mu hřbitov na Špitálském poli. Za 

napoleonských válek byli tam pohřbeni i ruští a pruští vojáci ranění v bit-

vách u Drážďan a Chlumu v roce 1813, převezení pak do Prahy a zde zemře-

li. Zrušen byl v roce 1894, ale v místech kde byl, zůstala jedna památka na 

něj, totiž kaplička, která stojí na nádvoří budovy ČKD DUKLA. Byla po-

stavena v roce 1813, když v Praze zemřel a na hřbitově byl přechodně po-

chován pruský generál Scharnhorst. Podlehl ranám, které utrpěl v bitvě 

u Gross Gorschen, a později byl převezen do Berlína. 

Když byl hřbitov na Špitálském poli zrušen, mělo jeho funkci převzít vo-
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jenské oddělení ústředního hřbitova města Prahy na Olšanech. Na rozdíl 

od obou předešlých hřbitovů, o nichž byla řeč, je tento olšanský vojenský 

hřbitov zachován a stojí za návštěvu. Vojenské oddělení Olšanských hřbitovů 

nalezneme při západním vchodu z ulice Želivského a byly sem přeneseny po-

zůstatky a náhrobky ze zrušeného hřbitova na Špitálském poli. Můžeme tam 

vidět několik zajímavých náhrobků. Mezi ně patří nesporně hrob šikovatele 

28. pěšího pluku Hardtmanna, který zemřel v roce 1859 po 69 letech služ-

by! Za zmínku stojí i hromadný hrob granátníků, kteří padli na pražských 

ulicích v roce 1848. Zvláštností je náhrobek důstojníka, který zahynul 

při pádu s koněm za jízdy přes Prahu. Do železného rámce je na náhrobku 

zasazena dlažební kostka, o kterou si rozbil hlavu. 

Na protější straně Želivského ulice je několik vojenských hřbitovů no-

vějších. Nejstarší z nich je hřbitov ruský, na který byly ze zrušeného hřbito-

va karlínského převezeny pozůstatky ruských vojáků pochovaných tam v ro-

ce 1813. Nad hromadným hrobem je umístěn velký kámen s nápisem čes-

kým a ruským, jehož vrchol zdobí přílba. Vedle hřbitova je pravoslavná 

kaple. Po druhé světové válce byl hřbitov rozšířen a uloženy tam pozůstatky 

sovětských vojáků, kteří padli nebo zemřeli v Praze. I tato část hřbitova je 

ozdobena velkolepým pomníkem s postavami sovětských vojáků. Hned 

vedle ruského hřbitova je hřbitov bulharský. 

Blíže směrem k ulici Želivského je hřbitov, kde jsou pohřbeni ostatní 

spojenečtí vojáci, kteří buď jako zajatci nebo sestřelení letci zahynuli v Praze 

a okolí. Všechny hroby mají jednotný obdélníkový náhrobní kámen z leš-

těné žuly, na němž je vyleptán černý kříž - na několika místo toho Davido-

va hvězda - jméno a data pohřbeného a znak zbraně či útvaru u něhož 

sloužil. 

Na druhé straně cesty vedoucí od vchodu k pravoslavné kapli, tudíž mezi 

touto cestou a zdí židovského hřbitova, je oddělení hrobů z prvé světové 

války. Jsou zde pohřbeni především vojáci, kteří zemřeli v pražských vojen-

ských nemocnicích. Jejich hroby jsou označeny jednoduchými stejnými 

kříži, na nichž není jméno nýbrž pouze číslo, ale při cestě v rozích jednot-

livých úseků jsou tabulky s čísly a jmény pohřbených. Na hřbitovní zdi jsou 

tak zvané „hroby v dáli". Jsou to desky umístěné tam rodinnými příslušníky 

vojáků, kteří padli a byli pohřbeni na vzdálených bojištích první světové 

války. Uprostřed tohoto hřbitova kolem velkého pomníku jsou v půlkruhu 

umístěny hroby italských legionářů, kteří byli rakouskou armádou zajati a 

jako zběhové popraveni. Po válce byly jejich pozůstatky exhumovány a pře-

vezeny do vlasti. 

Kromě uvedených vojenských hřbitovů připomeňme si ještě několik 

jednotlivých vojenských hrobů. Tak můžeme v Strahovském kostele spatřit 

velkolepý náhrobek Gotfrieda Jindřicha Pappenheima, císařského důstoj-

níka, který byl raněn v bitvě na Bílé hoře a padl v roce 1632 v bitvě u Liit-
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zenu. Byl pak převezen do Prahy a pohrben v postranní kapli strahovského 

kostela, na jejímž stropě je namalován výjev z uvedené bitvy. 

Nedaleko odtud, v kostele P. Marie Vítězné - u Pražského Jezulátka - je 

pochován jiný účastník bitvy na Bílé hoře don Baltazar Maradas, který byl 

v letech 1627-1638 velitelem Prahy. O přibližně sto let později, mezi roky 

1716 a 1730 měl tuto funkci významný bojovník s Turky Damián, svobodný 

pán Sickingen, jehož hrob nalezneme v kostele P. Marie pod řetězem na Mal-

tézském náměstí. V bojích s Turky se vyznamenal i Václav Wratislav z Mitró-

vic, potomek starého českého rodu, který má krásný mramorový náhrobek 

v kostele sv. Jakuba na Starém Městě. 

Na nájněstí Republiky v kostele sv. Josefa leží pod krásným náhrobkem 

maršál Browne, Ir v císařských službách, který byl těžce raněn v bitvě 

u Stěrbohol 1757 a později v Praze svým ranám podlehl. V témže kostele 

můžeme vidět v podlaze náhrobní kámen Václava Radeckého z Radče. Není 

to však hrob slavného maršála nýbrž jeho otce. 

A nakonec, po všech těch honosných náhrobcích vysokých vojenských 

hodnostářů, vzpomeňme ještě na neméně zajímavý a v jistém smyslu jedi-

nečný hrob jednoho prostého desátníka. Je to Josef Hora, desátník 18. pra-

poru myslivců, který se vyznamenal v roce 1866 v boji u Podola, kde se 

v prudké palbě pruských jehlovek odvážil na most přes Jizeru, aby ho zni-

čil. Později byl těžce raněn a jeho otec, pražský pekař, ho dal převézt do 

Prahy. Přes veškerou péči zde zemřel a je pohřben na malém hřbitůvku pod 

Letnou v Kostelní ulici. Má zajímavý náhrobek: polychromovaná socha my-

slivce v polní výzbroji. 

Zdeněk Dušek 

Zikmund Reach 

Začátkem prosince 1935 zemřel dlouholetý člen Klubu Za starou Prahu, 

antikvář a sběratel, fotograf amatér a především jedinečný žánrista staré 

Prahy pan Zikmund Reach. Ve svém trochu starosvětském obchůdku ve Sko-

řepce shromažďoval, prodával a kupoval vše, co mělo s jeho milovaným měs-

tem něco společného. Všestrannost jeho zájmu neuspokojovaly jen jeho krá-

sy, s rutinou zuřivého reportéra nahlížel svým objektivem do útrob města, 

křivolakých uliček, zatuchlých dvorků starých baráků, o které se nikdo ne-

staral a které dosud stály jen proto, že jedinou jejich hodnotou byja cena 
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parcely. Podobně jako Ignát Herman nebo Karel Ladislav Kukla či jejich 

mladší současník Egon Ervín Kisch zachytili pe'rem mizející svět staré Prahy, 

pracoval pan Reach svým aparátem. A na co nestačil sám, to si objednal 

u známých profesionalú-fotografú, třeba i u renomovaného fotosalonu 

Eckertova. Byl živou kronikou Prahy, prvním fotoreprotérem, který si nedal 

ujít žádnou senzaci. Když se něco bouralo nebo stavělo, byl u toho i pan 

Reach. Ať to bylo zahájení provozu lanovky na Letnou nebo výbuch kotle 

a klesnutí parníku „František Josef' na dno Vltavy. Podobně jako Stroupež-

nický líčil figurky našeho venkova, vzal si pan Reach za úkol zachytit život 

Pražanů do všech podrobností. Díky jeho snímkům víme, jak se strojili 

pražští drožkáři a fiakristé, jak vyhlížela košatina na odnášení opilců a po-

chopitelně i její nosiči, zachoval nám pouliční prodavače kaštanů, preclíků, 

pražské metaře a veřejného posluhu. Díky jeho zvědavosti se nám představu-

je mladá prodavačka čertů z Mikulášského trhu na Staroměstském náměstí 

i důstojný dodavatel žabích stehýnek z moderní pražské tržnice. Dovedl na-

hlédnout do bytových interiérů významných osobností, pražských měšťan-

ských domácností i zatuchlých kuchyní proletariátu zchátralého Františku. 

Zachytil nejen mizející stíny sociální bídy v pražských chorobincích, pou-

ličních vývařoven, ale se stejnou horlivostí i moderní hygienické provozovny 

pražských jatek, tiskáren či prostorné haly velkých továren, kde pracovní 

podmínky byly nesrovnatelně lepší než v malých dílnách a temných krá-

mech Starého Města. Z několika tisícovek fotografií, které za svůj život 

pracně nashromáždil, dýchá atmosféra a životní styl Pražanů na zlomu stole-

tí. Nevděk za tuto záslužnou práci, kterou pan Reach vykonal v hodině dva-

nácté, napravila poněkud zajímavá Wirthova publikace o Praze druhé polo-

viny 19. století, naposledy vydaná začátkem války, do které autor zařadil 

kromě starých a nejstarších vedut i řadu Reachových figurek, se kterými se 

můžeme dnes důvěrněji seznámit v půvabné knížce Václava Cibuly a které 

znovu shlédneme v nedávno vydané publikaci Scheuflerově „Praha ve foto-

grafii z let 1848 až 1914". A to je jistě jen zlomek z toho, co Zikmund 

Reach s takovou láskou po celá desetiletí pilně shromažďoval. 
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Zdeněk Kropáček 

O pražských kronikářích a současný stav Prahy 

Kdybych se zeptal kteréhokoliv Pražana, zdaje v našem hlavním městě 

městský kronikář a zdaje vedena obecní kronika podle ustanovení zákona 

č. 80 Sb. z 30. 1. 1920, dostal bych asi nejspíše vyhýbavou odpověď. Snad 

by připomněl, že všechny události by nemohl zvládnout jednotlivec kroni-

kářským způsobem. 

Abychom si mohli uvědomit veliké změny, které nastaly od vzniku samo-

statného státu, kdy se stala Praha hlavním městem, je třeba si připomenout, 

že v roce 1920 ji tvořilo pouze osm katastrálních území označovaných jako 

čtvrtě Praha I - VIII s rozlohou 27 km^. Dnes ji tvoří 110 katastrálních úze-

mí a další osady s celkovou rozlohou téměř 500 km^. Největší změny nasta-

ly po druhé světové válce, kdy bylo k Praze v roce 1968 připojeno 21 dosud 

samostatných obcí a v roce 1974 dalších 30 předměstských obcí, ve kterých 

pracují místní kronikáři, kteří chronologicky zaznamenávají jak se v dřívěj-

ších lokalitách žilo a změny, které nastaly po připojení k hlavnímu městu. 

Tyto velké změny mi připomněly, že jsem již v roce 1968 započal v rámci 

externí spolupráce s Vlastivědným střediskem Pražské informační služby 

s vycházkami „Za pražskými kronikáři", které dosáhly do konce roku 1985 

počtu 123 a zúčastnilo se jich 4970 osob. Účastníci se mohli seznámit s čin-

ností místních kronikářů, posoudit výsledky jejich práce a poznat pozoru-

hodnosti jednotlivých obcí. 

Získané poznatky jsem pak zpracoval do pojednání „O pražských kroni-
kách a kronikářích" s úvodem Václava Pubala, které vydalo Muzeum hlavní-
ho města Prahy v roce 1984 jako účelový tisk v nákladu 300 výtisků k III. 
celonárodní soutěži kronikářské. Zájemci se mohou seznámit s obsahem 
této publikace v studovně pragensií městské knihovny v Praze 1, Mostecké 
ulici 26. 

V této publikaci je i seznam všech 51 předměstských obcí připojených 
k Praze v roce 1968 a 1974 podle jejich příslušnosti do šesti pražských ob-
vodů, neboť ve čtyřech obvodech nejsou místní národní výbory. Jejich cel-
kový obraz současné Prahy nám dává celkový následující abecední seznam 
všech obcí, osad a lokalit s údaji o jejich příslušnosti do jednotlivých obv-
vodů. 

V prvním sloupci jsou uvedena pořadová čísla katastrálního území Pra-
hy, ve druhém název obce nebo osady a místní označení, ve třetím pří-
slušnost do obvodu Prahy a ve čtvrtém přičleněno /kam/: 

Aloisov 9 do Kyjí 

Báně 5 do Zbraslavi 
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Barrandov 5 součást Hlubočep 

Bílá Hora 6 území Řep, Ruzyně a Břevnova 

Blatov 9 součást Újezdu nad Lesy 

1 .Běchovice 9 patří sem i Nová Dubeč 

2.Benice 10 

3.Bohnice 8 

4.Braník 4 

5.Břevnov 6 sloučený Velký a Malý Břevnov a Tejnka 

ó.Březiněves 8 
Bubny 7 Holešovice a Bubny sloučeny v jeden celek 

7.Bubeneč 6a7 

Butovice 5 sloučeny s Jinonicemi 

Ctěnice 9 přičleněny do Vinoře 

8.Čakovice 9 přičleněny k nim Miskovice 

a Třeboradice 

Část Dolních Černošic 5 připojena k Lipencům 

Černý most 9 součást Kyjí 

Čertouzy či Kartouzy 10 sloučeny s Horními Počernicemi 

9.Čimice 8 

10.Ďáblice 8 

11 .Dejvice 6 v roce 1960 připojena Jenerálka z Nebušic 

12.Dubeč 10 součást tvoří i Dubeček 

Dubeček 10 tvoří součást Dubče 

Dubeč Nová 9 tvoří součást Běchovic 

Dvorce 4 tvoří součást Podolí Dvorce 

13 .Háje u Chodova 4 sloučeny s Chodovem 

14.Hájek 10 sloučeno s Uhříněvsí 

15.Hloubětín 9 a 10 

16.Hlubočepy 5 patří sem i Klukovice, Barrandov, Zlíchov 

17.Hodkovičky 4 

18.Holešovice 1 a 7 Holešovice a Bubny sloučeny 

19. Holyně 5 přičleněna ke Sliven ci 

20.Hostavice 9 spojeny s Kyjemi, součást Jahodnic 

21.Hostivař 10 

22. Hradčany l a 6 

23.Hrdlořezy 9 a 10 

Hrnčíře 4 přičleněny k Šeberovu 

24.Chabry Dolní 8 spojeny Dolní a Horní Chabry 

25 .Chabý 5 připojeny do Prahy 5 

2 6. Chodov 4 patří sem Lito chleby, Opatov, Chodovec 

a Háje 

Chodovec 4 součást Chodova 
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27.Cholupice 4 přičleněny do Modřan včetně osady Točna' 

28.Chuchle Malá 5 

29.Chuchle Velká 5 

Chvály 9 přičleněny do Horních Počernic 

Jahodnice 9 přičleněny do Kyjí 

Jenerálka 6 překatastrována r. 1980 do Dejvic 

30.Jinonice 5 přičleněny Butovice a Nová Ves 

31. Josefov 1 

32. Karlín 8 

Kartouzy či Čertouzy 10 sloučeny s Horními Počernicemi 

Kateřinky 4 osada Újezd u Průhonic 

Kazín 5 tvoří osadu Lipenců 

33.Kbely 9 

34. Klánovice 9 

Klukovice 5 tvoří součást Hlubočep 

35. Kobylisy 8 

36. Koloděje 9 

37 .Kolovraty 10 

38.Komořany 4 přičleněny do Modřan 

39.Kopanina Přední 6 

40.Kopanina Zadní 5 přičleněna do Řeporyj 

41.Košíře 5 

4 2. Královice 10 

43.Krč 4 sloučeny Horní a Dolní Krč 

44.Křeslice 10 sloučeny Horní a Dolní Křeslice 

45.Kunratice 4 součást tvoří Paběnice a Zelené Domky 

46.Kyje 9 součást tvoří Aloisov, Lehovec. Hute, 

Černý most a část Jahodnice 

47. Lahovice 5 přičleněny do Prahy 5 

Lehovec 9 součást Kyjí 

48.Letňany 9 

49. Lhotka 4 

50.Libeň 7,8,9 

5Í.Liboc 6 Horní a Dolní Liboc sloučeny 

52.Libuš 4 připojena Písnice 

Lipany 5 připojeny do Lipen ců 

5 3. Lipany 10 

54.Lipence 5 připojeny sem Lipany, Kazín a část 

Dolních Černošic 

Litochleby 4 začleněny do Chodova 

55.Lochkov 5 

56.Lysolaje 6 

57. Malá Strana 1 a 5 
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58. Malešice 

59.Měcholupy Dolní 

óO.Mecholupy Horní 

61.Michle 

Miličov 

62. Misko více 

63. Modřany 

64. Motol 

65. Neb uši ce 

66.Nedvězí 

Nova' Ves 

67 .Nové Město 

68. Nusle 

Ohrada Malá a Velká 

Olšany 

Opatov 

Ořechovka 

Paběnice 

Pankrác Krušina 

69. Petro vice 

70. Písnice 

71.Pitkovice 

Pitkovičky 

72.Počernice Dolní 

73.Počernice Horní 

Podbaba 

74.Podolí 

Podvinní 

Práče 

75.Prosek 

7 6. Radlice 

77.Radotín 

78.Ruzyně 

79.Reporyje 

80.Řepy 

3,9, 10 

10 

10 

4 a 10 

4 součást Újezd a u Průhonic 

9 přičleněny do Čakovic 

4 přičleněny sem Komořany, 

Cholupice a Točná 

5 a 6 

6 v r. 1980 převedena Jenerálka do Dejvic 

10 

5 přičleněna do Jinonic 

1,2,8 

3 a 4 

5 přičleněny původně do Řeporyj, nyní do 

Stodůlek 

3 tvoří součást Žižkova 

4 tvoří součást Chodova 

6 tvoří součást Střešovic 

4 tvoří součást Kunratic 

4 tvoří součást Nuslí 

10 

4 přičleněny k Libuši 

10 přičleněny do Uhřiněvse včetně Pitkoviček 

10 součást Pitkovic přičleněných do Uhří-

nevse 

9 

9 sloučené obce Chvály, Horní Počernice, 

Svépravice, Xaverov a Kartouzy či Čer-

touzy 

6 místní pojmenování části Dejvic, Sedlce a 

Bubenče 

4 sloučené Podolí a Dvorce 

9 součást Vysočan 

10 součást Záběhlic 

9 

5 

5 

6 

5 přidělená sem Malá a Velká Ohrada a Zad-

ní Kopanina se Zmrzlíky 

6 
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81. Satalice 9 

82. Sedlec 6 patří sem i Sedlecká Podbaba 

83. Slivenec 5 přičleněna sem Holyně 

84. Smíchov 5 a 6 

85.Sobin 5 obec přičleněna ke Zličínu 

86. Staré Město 1 

87. Stodůlky 5 nově přičleněny Ohrada Malá a Velká 

88. Strašnice 3 a 10 

Strnady 5 tvoří součást Zbraslavi 

89. Střešovice 6 součást tvoří i Ořechovka 

90. Střížkov 8 a 9 

91. Suchdol 6 

Svépravice 9 přičleněny do Horních Počernic 

92. Seberov 4 k obci přičleněny Hrnčíře 

93. Štěrboholy 10 

94.Točná 4 s Chalupicemi přičleněna do Modřan 

95. Trója 7 a 8 

96.Třebonice 5 přičleněny do Prahy 5 

97. Tfeboradice 9 přičleněny do Čakovic 

98. Uhřiněves 10 přičleněny Netluky, Pitkovice s Pitkovič-

kami 
99. Újezd nad Lesy 9 přičleněn Blatov 

100. Újezd u Průhonic 4 s osadou Kateřinky a Miličovem 

101. Veleslavín 6 
102. Vinohrady 1,2,3,4,10 
103. Vinoř 9 připojeny Ctěnice 
104. Vokovice 6 
105. Vršovice 4 a 10 

106. Vysočany 3 a 9 
107. Vyšehrad 2 

Xaverov 9 přičleněn do Horních Počernic 
108. Záběhlice 1 a 10 součást tvoří Spořilov a Zahradní Město 

Záběhlice 5 tvoří součást Zbraslavi 
109. Zbraslav 5 součást tvoří Báně, Strnady, Záběhlice a 

Žabovřesky 
110. Zličín 5 přičleněn sem i Sobin 

Zlí chov 5 tvoří součást Hlubočep 
Zmrzlíky 5 tvoří součást Zadní Kopaniny 
Žabovřesky 5 tvoří součást Zbraslavi 

111. Žižkov 3,8,9 
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Jan Cejp 

Návštěva belgických památkářů z Bruselu v Praze 

Členové organizace ochránců památek města Bruselu ARAU navštívi-

li v roce 1986 Prahu a požádali pak Čedok o uspořádání dalšího zájezdu 

v měsíci dubnu 1987 s tím, že připraví přijetí účastníků v našem Klubu Za 

starou Prahu. Předsednictvo a domácí rada Klubu souhlasily a tak účastníci 

zájezdu byli přijati v místnostech Klubu v Juditině věži předsedou Prof. Ing. 

arch. Dr. E. Hruškou, DrSc. za účasti dalších členů domácí rady. Po uvítání 

byly hostům poskytnuty podrobné informace o činnosti Klubu místopředse-

dou Klubu Dr. Oldřichem Horou a zodpověděna řada dotazů a rozdány všem 

propagační a upomínkové materiály. Dr. Jan Kloub provedl pak hosty na 

Malé Straně, včetně kostela P. Marie pod řetězem. Ing. arch. Josef Hyzler se-

známil návštěvníky s probíhající rekonstrukcí kostela sv. Vavřince pod 

Petřínem. Další dopoledne organizoval Klub pro své návštěvníky prohlídky 

barokní Prahy. Dr. M. Pistorius podal výklad o Loretě a umožnil návštěvu 

dvou kostelů, jinak veřejnosti nepřístupných a Dr. Helga Turková provedla 

účastníky s odborným výkladem v malostranském kostele sv. Mikuláše. Zá-

věr návštěvy pak provedl podle časového plánu Dr. Jan Cejp. 

Účastníci zájezdu byli až na několik odborníků prostí členové bruselské 
organizace, velmi dobře však informovaní o urbanistických a památkářských 
otázkách. Vedoucí výpravy předal pak Klubu publikaci, která podrobně in-
formuje o organizaci ARAU a její činnosti ve prospěch hlavního města Bel-
gie Bruselu. 
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K MEZINÁRODNÍMU DNI OCHRANY PAMÁTEK 

Soudobé konzervační i tvůrčí problémy památkové péče 

U příležitosti mezinárodního dne ochrany památek, který UNESCO vy-

hlásilo na 18. dubna - chci trochu rozjímat nad vztahem památkářů, 

ochránců historických hodnot /Conservateur, Denkmalpfleger/ s architekty 

/créateurs/ přetvářejícími dochované a vytvářejícími nové kulturní prostředí 

v sídlech. 

Památková péče, rezultát romantismu i racionality 19. století, vznikla 

z poznání nutnosti ochrany stavebních dokladů kulturní vyspělosti národů, 

etnických skupin společnosti - a jen pozvolně pronikaly aspekty ochrany 

„prostředí památek", „historických celků" a jader, včetně „krajinného pro-

středí" stavebních památek. Památkáři, zpravidla umělečtí historikové, vidě-

li jasně do historie „zpět" a svoje úsilí odvozovali z poznané minulosti. 

Architekti naproti tomu, zaměření na tvorbu pro budoucnost, vidí „dopře-

du" překonávajíce minulost. A tak se zafixovala, zejména v konzervativních 

/kapitalistických/ zemích Evropy představa, že tyto dva elementy /zachová-

ní a tvorby/ jsou neslučitelně antagonistické: nelze zájmy zharmonizovat, 

jsou vždy v konfrontaci, kdy rezultát /realizace/ je výsledkem boje zastánců 

těchto dvou přístupů. 

Ale právě dnes, kdy jsme v naší socialistické společnosti překročili „kon-

zervační" hranice a nehovoříme o objektech, ale o celých historických jád-

rech, která se musí stát součástí obnovovacího procesu centrálních oblastí 

měst, nechceme památku jen obnovit /konzervovat i restituovat/, ale reani-

mací „oživit", vymanit z muzeality a vzkřísit v službách soudobé společnos-

ti, kdy hovoříme nejen o reanimaci, ale už i restrukturalizaci historické 

struktury /což se nebezpečně může blížit jejímu rozrušování/ - tu stojíme 

před novými úkoly péče o historické kulturní hodnoty, které nelze řešit 

konfrontací a bojem, ale jedině konstruktivním dialogem mezi ochránci kul-

turních hodnot minulosti a tvůrci kulturních hodnot budoucnosti. 

Jde tu tedy o probojování pochopení „architektů" pro historické hodno-

ty a jejich integraci do tvořivého konceptu urbanistické restrukturalizace -

tak jako „ochránců" a pochopení buď rozvoje nebo omezení všech infra-

strukturálních opatření podmiňujících život v chráněných oblastech. 

Tu jsme na hranicích památkové péče v tradičním smyslu: Benátská 

charta vytýčila vědeckou restituci a konzervaci a vědomě odmítla tvořivý 

zásah. Ale život se nezastavil: „ rok památkové péče" /Amsterdam/ už jasně 

hovořil v závěrech o „komplexní" /tedy i tvořivé/ ochraně a integraci pamá-

tek do života, tedy o jejich reanimaci v rámci strukturální přestavby jader; 

/ostatně o integraci památek do života už čs. Komitét ICOMOS konferoval 

ihned po založení této instituce UNESCO-em/. 
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Dnes vystupuje tvořivý element výrazné do popředí. A tak pro památko-

vou péči neklasické pojmy, např. snahy o tvorbu, resp. uchování uceleného 

„obrazu města", usilování o „harmonii lidského díla s přírodou" /rozšiřová-

ní tradiční „památkové péče" ze sídel na „urbanizovanou krajinu" jako pro-

středí kulturního života člověka socialistické společnosti/ - tedy pojmy 

„conservation de ťimage harmonieux, Ortsbildpflege" atd. - tyto se dnes 

stávají nosnými pojmy soudobé péče o zachovám' kulturních hodnot v širo-

kém smyslu přetváření životního prostředí člověka socialistické společnosti. 

Tu se otvírají určité nové formy péče o památkové kulturní hodnoty -

perspektiva od ochránců k tvůrcům, kdy ochranu nutno chápat vždy jako 

tvořivý zásah do stavby i prostředí. 

Končím přáním, aby každý architekt /nikoliv jen ten, který zamýšlí pra-

covat v této oblasti/ prošel poznáním váhy minulosti - která nám nikdy ne-

bude určovat budoucnost, ale jejíž poznané hodnoty i do budoucnosti 

integrované uchováme. 

Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc. 

předseda čs. Komitétu ICOMOS 

Ještě k „Procházce po mostě" 

Po vyjití posledních klubovních Zpráv reagovali někteří čtenáři na vy-

právění o "Procházkovi" a „procházce na mostě". Proto na doplnění uvádím 

některé ohlasy. 

Dr. Anna Karasová připomenula, že v knize autorů Jana Galandauera a 

Miroslava Honzíka „Osud trůnu habsburského" /3. přepracované a doplněné 

vydání, Praha, Panorama, 1986/ je v obrazových přílohách nám známý sní-

mek promenády na mostě s doprovodným textem: "Procházka na mostě. 

František Josef otevírá v roce 1901 pražský most, nyní 1. máje. Podle textu 

pod tímto obrázkem se začalo císaři říkat František Procházka". Není však 

uvedeno, ze kterého časopisu je fotografie přetištěna. A hlavně není vidět 

zmiňovaný text pod obrázkem. 

Redaktorka Milka Paděrová-Hipmanová upozornila, že hledaný snímek 

s textem "Procházka na mostě" uveřejnil její otec Karel Hipman v časopise 

„Český svět". Ilustrovaný čtrnáctideník „Český svět" začal vycházet v roce 

1904. Od druhého ročníku byl změněn na týdeník. Spisovatel Karel Hipman 

psal sám téměř veškerý text, zhotovoval fotografie, kresby v záhlaví a vedl 

administraci. Fotografie by se tedy týkala některé z dalších návštěv císaře 
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Františka Josefa I. v Praze a na'zvem by reagovala najiž rozšířenou přezdívku 

"Procházka". 

Až z Ivančic u Brna se ozvala Dr. Olga Uhrová. S jejím laskavým svolením 

ocituji její dopis: „Článek "Procházka na moste" je pražská verze vysvětlení 

přezdívky císaře Františka Josefa I. a tušení, že přezdívka je starší, než 

z roku 1901. Skutečně je starší vídeňská verze, kterou mi sdělil dentista 

František Čáslavský, vídeňský Čech, narozený někdy koncem minulého 

století, který se po první válce usadil v Ivančicích, rodišti své manželky. 

Tedy: Císař měl štolbu, Čecha, vskutku jménem Procházka. Byl „Vorreite-

rem" /předjezdcem/. Když se jeho bílý kůň objevil na vídeňských ulicích, 

kudy měl projíždět císař, ozvalo se volání „Procházka". Lidé vyklízeli ulice 

a stavěli se do špalíru. Pak projel kočár s jeho Veličenstvem, na něhož se 

přeneslo jméno jeho štolby: „starý Procházka". 

František Čáslavský si císaře i jeho Vorreitera dobře pamatoval. Jako 

kluk musel být u toho. Snad by jeho zprávu potvrdil nékdo z Vídně. Jenže 

je to už moc dávno. Jméno Procházka je však ve Vídni - v rozhlase i v tele-

vizi - stále živé." 

Jak se Vám líbí nová, vídeňská verze vzniku císařovy přezdívky? Je 

opravdu zajímavá. A tak můžeme pokračovat v pátrání. Přidejte se, ať 

spojenými silami rozluštíme záhadu „Procházky na mostě". 

Dr. Helga Turková 
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Za národním umělcem Jaroslavem Seifertem 

10. ledna 1986 se uzavřel život a dílo národního umělce Jaroslava Sei-

ferta. 

Narodil se 23. září 1901 v dělnické rodině na Žižkově, kde maminčina 

láska a dobrota vytvářela prostředí šťastného dětství. Avšak poznatky z chla-

peckých let z války - hlad, transporty raněných vojáků i zástupy zpívající 

revoluční písně - předurčily jeho literární vývoj s programem proletářské 

poezie. 

Již ve dvaceti letech vydal knižní prvotinu „Město v slzách" s předmlu-

vou uměleckého svazu Devětsilujenž tehdy sdružoval umělecké mládí,jehož 

avantgardní tvůrčí úsilí splývalo s revolučním děním. Mladý básník ve svých 

verších vyjádřil touhu po spravedlnosti a světě, kde už nebude prolévání krve 

ani bída a křivdy. 

Pracoval aktivně jako novinář, redigoval některé sborníky a časopisy, 

v nichž se soustřeďovalo úsilí o proletářskou kulturu a nepřestal opěvovat 

českou zemi a rodné město. 

V následujících sbírkách, do nichž padaly temné stíny Mnichova, sílilo 

jeho sepětí s ponižovaným domovem, vyjádřil odpor k fašismu. Ve sbírce 

„Zhasněte světla" /1938/ zazněl jeho vlastenecký cit lásky k rodné zemi a 

naděje v dny příští. V dobách okupace se básník obrátil k Praze a rodné 

zemi a k nejpřednějším postavám naší národní kultury a zamýšlel se nad 

jejich lidským i uměleckým životem. 

Ve verších psaných ve dnech Květnového povstání hrdinským gestem 

vzdal hold milované Praze barikád i Praze vítající svobodu. 

K nejoblíbenějším autorovým básním patřila sbírka „Maminka", naplně-

ná lyrikou křehkého citu a vroucí mateřské lásky, v níž se vrátil do svého 

dětství a mládí a vykreslil obraz své matky. 

V roce 1965 volným veršem přehlíží ve sbírkách „Koncert na ostrově" 
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/1965/ a v poslední vydané sbírce „Býti básníkem" /1983/ svůj dosavadní 

život a všechny hodnoty, v nichž vyjadřoval optimismus a víru v inspirující 

sílu pozemské lásky a domova. 

Básně z tohoto období jsou básnickým komentářem jeho vzpomínek, 

které pod názvem „Všechny krásy světa" /1982/ zachytily epochu, v níž 

básník a jeho přátelé žili a vyznání vyrovnaného pohledu na lidský úděl, jak 

se postupně naplňoval v nemilosrdně spěchajícím čase. 

Rozsáhlému dílu, z něhož byla připomenuta jen část, se dostalo nejvyš-

ších uměleckých a společenských poct. Byla mu udělena dvakrát státní 

cena Klementa Gottwalda, v roce 1966 byl jmenován národním umělcem a 

v roce 1984 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. 

Rovněž Klub Za starou Prahu projevil úctu a vděčnost za jeho velký od-

kaz, lásku k Praze a k rodné zemi jmenováním „Čestným členem Klubu Za 

starou Prahu";je to nejvyšší pocta,jakou může udělit. 

Nejčestnější ocenění, které se však může umělci a jeho tvorbě dostat je, 

že básně Jaroslava Seiferta se staly majetkem všeho našeho lidu, který je 

trvale vděčně chová ve svých srdcích. 

Ing. F. Petrousek 

Za prof. Karlem Svolinským 

16. září 1986 se uzavřela celoživotní umělecká dráha českého malíře 

národního umělce prof. Karla Svolinského. 

Narodil se 14. ledna 1896 na Svatém Kopečku u Olomouce. Pocházel 

z prostých venkovských poměrů. Vyučil se řezbářem, v letech 1919-1927 

studoval na Umělecko-průmyšlové škole v Praze u prof. Štěpána Zálešáka, 

sochařství u Bohumila Kafky a grafiku a nástěnnou malbu u Františka Ky-

sely. Již v předválečném období na sebe upozornil jako vynikající grafik a 

ilustrátor. Vytvořil také znamenité cykly dřevorytů a kreseb k Máchově 

Máji, ke Kosmově kronice české a k dílům dalších našich předních prozaiků 

a básníků. Obdivovali jsme jeho kresby a těšili jsme se z jeho ilustrací v jeho 

čtyřdílném monumentálním díle "Český rok", v němž zobrazil naše národní 

tradice v písních a jejich rytmu a podmanivě zachytil krásu lidového kroje. 

Výrazně obohatil i československou známkovou tvorbu v portrétním zobra-

zení hlavních představitelů kultury posledních dvou století. Je obdivuhodné, 

jak jeho monumentální tvorba harmonovala s jeho prací pro architekta při 
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výtvarném řešení barevného okna pro chrám sv. Víta v Praze i v mozaice 

orloje pro olomouckou radnici. Rovněž v gobelinové technice a scénografu 

vytvořil množství návrhů, stejné jako v užité grafice. 

V celém svém díle prof. Karel Svolinský opěvoval svoji rodnou zemi, 

krásu života a mládí v jeho poetických a lyrických polohách. Jeho dílo vy-

věralo z nejhlubších kořenů národní a lidové kultury, ztělesňující české 

tradice a proto dosáhlo tak širokého uznání doma i v zahraničí. 

Prof. Karel Svolinský byl členem českých výtvarných umělců a vychoval 

generace výtvarných umělců jako profesor Umělecko-průmyslové školy 

v Praze. 

Za mimořádné zásluhy byl vyznamenán státní cenou Klementa Gottwal-

da, Řádem republiky a Řádem práce a mnoha dalšími domácími i zahranič-

ními cenami. Byl jmenován národním umělcem. Za jeho příkladný vztah 

k památkám a jejich záchraně i přízeň k nám, byla mu v roce 1986 udělena 

naše nejvyšší pocta jmenováním „Čestným členem Klubu Za starou Prahu". 

Naposledy jsme se rozloučili s prof. Karlem Svolinským 25. září v Domě 

umělců. Byl pohřben na posvátném Vyšehradě. 

Dílo národního umělce prof. Karla Svolinského se uzavřelo, avšak zůstá-

vá trvale součástí naší národní kultury. 

Ing. F. Petroušek 

Za profesorem Karlem Plickou 

Národní umělec profesor Karel Plicka dne 6. května 1987 zemřel ve věku 

92 let. 

Narodil se v České Třebové 14. října 1894, vystudoval učitelský ústav 

v Hradci Králové a věnoval se houslové hře a lidovým písním. Učitelské po-

volání nastoupil v Úpici a Novém Městě nad Metují a v roce 1919 odešel do 

Prahy, kde dokončil studium houslí a klavíru. Mimořádné hudební nadám 

a zájem o lidové umění na Slovensku přivedlo Karla Plicku k dlouholeté 

plodné spolupráci s Maticí slovenskou. Svou tvůrčí práci v oboru fotografie 

a filmu spojil pak se Slovenskem, vystudoval folkloristiku a národopis na 

Komenského universitě v Bratislavě a zahájil v roce 1928 svou dráhu režiséra 

a kameramana filmem Za slovenským íudom. Dále pak natočil filmy Zem 

spieva, Po horách po dolách, Jánošík, Věčná píseň a další díla. Plickova 

Praha ve fotografii, vydaná za okupace, se stala symbolem české státnosti 
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a tradic národa a po roce 1945 vydal řadu knih o Praze, např. Praha hrdin-

ská, Vltava, Pražský hrad, Praha stověžatá a další díla. 

Za svou celoživotní uměleckou činnost byl vyznamenán Řádem práce, 

čestným titulem Národní umělec a Řádem republiky. 

Karel Plicka byl dlouholetým členem Klubu Za starou Prahu a jeho čest-

ným členem. Měl upřímný zájem o práci Klubu a vždy jeho snahy podporo-

val radou i skutkem. 

V národním umělci profesoru Karlu Plickovi odchází veliký umělec, 

který svým dílem vyznával lásku k své rodné zemi. 

Jeho jméno bude trvale zapsáno v kulturní historii našeho státu a v aná-

lech Klubu Za starou Prahu. 

Dr. Oldřich Hora 

Vzpomínka na PhDr. Emanuela Poche, DrSc. 

Dne 14. března 1987 zemřel po krátké nemoci ve věku 83 let dlouholetý 

činný člen a předseda Klubu Za starou Prahu, jeho čestný člen PhDr. Ema-

nuel Poche, DrSc. 

V roce 1928 vstoupil do Klubu a v krátké době se stal nejbližším spolu-

pracovníkem členů předsednictva a domácí rady Prof. Vojtěcha Birnbauma, 

Dr. Zdeňka Wirtha, Dr. Karla Gutha, arch. Bohumila Hypšmana, Dr. Václa-

va Richtera, Dr. Stanislava Svobody, Ing. arch. Jana Sokola, Ing. arch. Václa-

va Mencla, arch. Tchoře, Ing. Vondráčka, Ing. Almera, Ing. Aloise Kubička, 

Ing. arch. Dr. Bohumíra Kozáka, Ing. arch. Mólzera, Prof. Štefana, Ing. arch. 

Dr. Emanuela Hrušky, Ing. Jana Mansbartha, Dr. Jiřího Čarka, Dr. Jaroslava 

Pěšiny, Doc. Dr. Oldřicha J. Blažíčka, Dr. Pavla Naumanna, Ing. Miroslava 

Rixiho, Dr. Jana Dvořáka, Rudolfa Hlubinky, Dr. Hrudky, Cyrila Merhouta, 

Ing. Eduarda Schwarzera, Ing. Jaroslava Vaněčka, Dr. Václava Vágnera, 

Ing. arch. Pavla Janáka, Prof. Ing. arch. Engela, Dr. Jana Hoffmanna, Dr. Ja-

na Emlera, Ing. Adolfa Janouška a mnoha dalších. 

O Prof. Dr. Vojtěchu Birnbaumovi a Dr. Zdeňku Wirthovi mluvil vždy 

jako o otcovských přátelích, kterým především vděčil za to, že se stal umě-

leckým historikem, že mohl působit v práci na soupisu památek, že dostal 

místo ve Státním ústavu pro měření a fotografování památek při minister-

stvu školství a národní osvěty a že později vstoupil do služeb Umělecko-

průmyslqvého muzea v Praze. Naučil se přitom jejich vědeckému přístupu, 

který vycházel z pouček Aloise Riegla a Maxe Dvořáka. 
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S celou radou osobností shora uvedených dlouhá léta spolupracoval 

a vždy nazýval toto období nejlepšími léty svého života. Chodil pravidelně 

do zasedání domácí rady Klubu, protože byla -jak říkával - vždycky velmi 

poučná, zajímavá a do určité míry i povznášející právě stykem s těmito vý-

znamnými osobnostmi, které zaujímaly přednostní postavení v naší výtvar-

né kultuře a především v naší památkové péči. Vzpomínal na tato léta 

1928-1929, na nacistickou okupaci a uvažoval, jak by oslavil činnost Klu-

bu Za starou Prahu v těchto i předchozích letech. Měl ma mysli sepsání 

historie Klubu, kterou bohužel již nemohl uskutečnit. Uvítal s radostí zákon 

na ochranu kulturních památek č. 22/58, uvítal zřízení Pražské památkové 

rezervace, založení Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody 

i Pražského střediska památkové péče a ochrany přírody, které je - jak ří-

kával - přímo vzornou institucí tohoto druhu v celé naší republice. Po zvo-

lení čestným členem účastnil se trvale práce Klubu jako poradce ve všech 

záležitostech ochrany památek města, aby byly chráněny i aby byly v sou-

časném prudkém životním tempu vhodným způsobem začleňovány do pro-

gramu a do života dnešní společnosti. 

Vždy si nalezl čas, aby se podělil o své bohaté znalosti se členy Klubu 

na oblíbených vycházkách' i na „Hovorech o Praze". Bohužel, poslední 

„Hovory" o uměleckých předmětech svatovítské klenotnice, plánované na 

květen 1986, se staly vzpomínkovým večerem na jeho osobnost a dílo. 

Plným právem se řadí Dr. Poche mezi uváděné členy domácí rady 

Klubu, kterým je naše společnost povinna poděkovat, třebaže již většinou 

nejsou mezi námi, znovu, posmrtně za jejich velice obětavou a nezištnou 

práci, kterou pro naše památky i pro Klub Za starou Prahu vykonali. Dělali 

to s opravdovou horoucností, s obětavostí, věnovali tomu svůj volný čas a 

skutečně vykonali nesmírný kus práce, který bude jistě vždycky zapisován 

a vzpomínán jako veliký přínos do onoho hnutí mezinárodního, světového, 

kterému se říká ochrana kulturních památek. Těmito vlastními slovy PhDr. 

Emanuela Pocheho, DrSc. se uzavírá tato vzpomínka na jednoho z nejvý-

znamnějších členů Klubu Za starou Prahu, která bude zapsána trvale vjeho 

historii. 

Dr. Oldřich Hora 
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Za prof. Ing. arch. Janem Sokolem 

Prof. Ing. arch. Jan Sokol zemřel 29. září 1987 ve věku 82 roků. 

Do života vstupoval po první světové válce jako dospívající mladý archi-

tekt, kdy bylo obecné přesvědčení, že nové umění, které se právě dyna-

micky začalo rozvíjet, má takové předpoklady a perspektivní kvality, aby 

plně nahradilo tradiční umění a architekturu. Tato doba v architektuře umě-

ní jako takové přímo popírala a v konstruktivních projevech viděla dosaže-

ný cíl ve vlastní samo účelnosti. Vystihuje to zásada, že architektura je stroj 

na bydlení. 

Tehdy mladý architekt Jan Sokol instinktivně cítil, že novou architekto-

nickou tvorbu nelze ideově izolovat od tradičního umění, ale toto že je nut-

no chápat jako obecnou inspirační základnu pro vlastní moderní tvorbu. 

Tento pocit aktivního ideového sepětí jistě byl motivací jeho vstupu do 

Klubu Za starou Prahu, kde vyvíjel činnost v rámci náplně Klubu v záchraně 

a ochraně kulturních památek Prahy, ale přitom ve své tvorbě zůstal na poli 

moderní architektury. 

Jeho práce znamená velký kulturní přínos jak na poli pedagogickém, tak 

v letech plné pracovní zralosti. Pracoval úspěšně na poli praktické ochrany a 

rekonstrukce památek a vytvořil řadu doplňků velmi hodnotných v sakrál-

ních objektech, počínaje naší nejpřednější svatým katedrálou sv. Víta. 

Stal se čestným členem Klubu, jemuž byl po celý život upřímně oddán, 

napomáhal v jeho práci radou i skutkem a památka na jeho osobnost a jeho 

práci zůstane zachována trvale v análech Klubu. 

Dr. Oldřich Hora 
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Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu za léta 1986 až 1987 

Dnešní obraz našeho hlavního města je výsledkem tvůrčího úsilí mnoha 

generací, který ve světovém měřítku představuje mimořádnou urbanistickou 

a architektonickou hodnotu. Proto zde více než kdekoliv jinde je nutno vel-

mi citlivě přistupovat k potřebám současnosti při rozsáhlé výstavbě a pře-

stavbě města. 

Úkoly ochrany památek stále narůstají. Nejde již jen o ochranu solitér-

ních cenných objektů, ale o šetření významných urbanistických komplexů. 

Cíle, před kterými Praha stojí, jsou velice významné a dalekosáhlé. 

Velmi vážným problémem našeho města je regenerace životního prostře-

dí historického jádra. Intenzívní motorová doprava zamořuje hlukem a ex-

haláty a otřesy ničí zdraví obyvatel i statiku budov ulic města. 

Velkorysé řešení komunikačního systému vede někdy ke konfliktům 

s neustálou představou o neopakovatelné atmosféře historicky vzniklého vel-

koměsta, a to zejména ve vnitřních čtvrtích Prahy. Ve svých rozborech a 

vyjádřeních k této problematice domácí rada Klubu rozhodně doporučuje 

přednostní výstavbu vnějšího okruhu Základního komunikačního systému, 

který by odvedl veškerou tranzitní dopravu mimo město, dále redukci předi-

menzovaného tří tunelového Strahovského tunelu na postačující dva s vylou-

čením nákladní a tranzitní dopravy a vyústění jižního, tak zvaného „vnitř-

ního okruhu" pod Vyšehradem, kde by jak tunel pod Vltavou, tak most přes 

ni vyvolal potřeby dalších velkokapacitních mimoúrovňových křižovatek na 

obou březích řeky v prostoru husté zástavby. 

Neméně závažným problémem je regenerace památkové rezervace. Vý-

stavba Prahy pomocí sídlišť na okraji města je spojena s únikem obyvatelstva 

z centrálních oblastí, kde zůstávají kanceláře, skladiště a archivy. Po skonče-

ní pracovní doby nastává umrtvení a proto je třeba vrátit uliční prostory 

humanitárním účelům a společenskému využití. 

A tu nastává nebezpečí ohrožení podstaty památkové rezervace. Připra-

vovaná regenerace má být zahájena na Malé Straně - Jánském vršku, tj. mezi 

Nerudovou ulicí k nemocnici pod Petřínem, včetně Vlašské a Břetislavovy 

ulice. V první etapě budou převládat demoliční práce a odstrojování objek-

tů, které budou vyžadovat vhodné skladištní prostory. A zde nastává vážný 

problém, neboť pražské stavebnictví bylo až dosud orientováno na panelo-

vou technologii a v tak citlivém prostoru památkové rezervace by měla pře-

vládat rukodělná výroba. Bude nutné odvážet velké množství sypkého a 

drobného stavebního materiálu, který při rekonstrukcích převažuje, na 

skládky. Rozhodně nemůžeme souhlasit s navrhovanou dopravou těžkoto-

nážními auty přes Malostranské náměstí a Letenskou ulicí na náplavku a 

pontonovou plošinu na Vltavě u Hergertovy cihelny, když je mnohem vý-
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hodnější přímý odvoz Karmelitskou ulicí se zřízením násypky mezi mostem 

1. máje a Jiráskovým mostem přímo na lodě na Vltavě. 

Stojíme proto před vážnými problémy, které mohou oživit akonzolido-

vat atmosféru pražské rezervace, ale mohou též urychlit proces destrukce 

uchovaných hodnot. Bude třeba, aby stavební zásahy nenarušily historickou 

podstatu reanimovaných objektů. 

Uvítali jsme výstavbu pěší zóny, jejíž trasa pokračuje po Královské cestě 

s nákladnou opravou fasád a řemeslnou zručností. Aby se však zdna stala 

atraktivní pro pěší ve dne i ve večerních hodinách je třeba, aby zde byly 

obchody s prodlouženou prodejní dobou, kulturní a společenská zařízení, 

kavárny, automaty a jídelny i s nedělním provozem. Na Starém Městě a Malé 

Straně je takových zařízení, zvláště v turistické sezoně naprostý nedostatek. 

Bude proto třeba při plánování dalších tras, aby bylo pamatováno i na tato 

zařízení, aby se staly rušnými ve dne i ve večerních hodinách. 

Velmi úspěšnou akcí technické komise a domácí rady je zabránění při-

pravované demolice hotelu Palace na rohu Jindřišské a Panské ulice, o níž 

je v samostatné stati uvedeno stanovisko Klubu, které bylo zasláno hlavním 

představitelům státních orgánů. Vyjadřujeme poděkování ministru kultury 

ČSR, primátoru hlavního města Prahy, odboru kultury NVP a Pražskému 

středisku státní památkové péče a ochrany přírody, kteří zaujali kladné sta-

novisko k našemu návrhu na uchování a rekonstrukci tohoto objektu. 

Domácí rada rovněž doporučuje zachovat a rekonstruovat budovu školy 

na Komenského náměstí na Žižkově. Stanovisko, zpracované technickou 

komisí, je uvedeno v samostatné stati a bylo zasláno hlavním představitelům 

našeho města. 

V jednatelské zprávě "Zpráv 1985" bylo uvedeno ohrožení Vinohradské 

tržnice, která byla dokončena v roce 1893 arch. Ant. Turkem v eklektickém 

slohu s barokními a renesančními prvky. Objekt, jehož vlastníkem je n. p. 

Ovoce a zelenina, měl být zbořen a nahrazen několikapodlažní budovou. 

Klub vyvinul nemalé úsilí o záchranu této typické architektury v původní zá-

stavbě Vinohrad a podařilo se demolici zabránit. V současné době se připra-

vuje projekt na rekonstrukci. Technická komise sleduje projektové přípravy 

v Pražském projektovém ústavu, který počítá s využitím objektu jako tržni-

ce při zachování exteriéru a interiéru s charakteristickou impozantní kovo-

vou konstrukcí střechy, která zůstává pohledově uplatněna v celém rozsahu 

na rozdíl od podobných, avšak méně citlivých řešení rekonstruované Staro-

městské a Smíchovské tržnice. Domácí rada však usiluje, aby bylo zachová-

no i chladírenské zařízení, které je dosud v provozu a bylo vyrobeno a do-

dáno závody ČKD v roce 1902. K posouzení technického stavu a pro potře-

by projektanta se snaží o zapůjčení technické dokumentace od závodního 

archivu ČKD, neboť se jedná o záchranu této technické památky. 

Domácí rada s členy technické komise sledovala a všemožně podporovala 
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dokončení rekonstrukce kapličky v Jižním městě-Háje. O této lidové archi-

tektuře, která se zapojí jako vhodný výtvarný článek do uniformity pane-

lového sídliště, pojednává samostatná stať. 

Domácí rada s technickou komisí sleduje průběžně investiční záměry 

započaté v minulých letech. 

Po dokončení statického zabezpečení vzácné románské rotudny v Přední 

Kopanině se uskutečnilo odbourání znešvařující bývalé zemědělsko-provoz-

ní budovy, která zhoršovala podmáčení základů kostela, avšak nepodařilo 

se získat dodavatelský závod k úpravě interiéru přesto, že jsou zajištěny fi-

nanční prostředky. 

Technická komise sledovala rovněž realizační přípravu velké technické 

akce „sanace vyšehradské skály" a její důsledky na životní prostředí přilehlé 

oblasti. Podobně je technická komise v kontaktu s generálním projektantem 

dlouho připravované akce „sanace Čertovky" k jehož projektovému úkolu vy-

dala své vyjádření a snaží se pomoci i při zajišťování dodavatelské kapacity. 

Nelze v krátké stati uvést ostatní akce technické komise, mezi něž ná-

leží především rekonstrukce bývalého románského kostela sv. Vavřince pod 

Petřínem, rekonstrukce a statické zabezpečení kostela sv. Martina v Řepích 

a další. 
Z uvedených příkladů je zřejmé, že Klub řešil velmi náročné památkové 

a stavební úkoly, které vyžadovaly prostudovat dokumentace i součinnost 
se státními orgány a odborné posouzení objektu nebo terénu. Za vykonanou 
práci technické komise náleží poděkování zvláště Ing. Zdeňku Fukovi, CSc. 
a Ing. arch. Josefu Hyzlerovi. 

Na činnost technické komise navazovala práce členů Klubu Za starou 
Prahu na II. Olšanském hřbitově s hroby národních buditelů a velkých mužů 
a žen našeho národa. Pracovali každou sobotu od rána zpravidla do 13 hodin. 
Na dříve zarostlém hřbitově hustými kopřivami a náletovými křovinami je 
parková úprava s lavičkami, kde v letních měsících nalézají návštěvníci hřbi-
tova klid a odpočinek. 

Kromě úprav na II. hřbitově postavili a restaurovali na III. hřbitově ná-

hrobek malíře Bedřicha Havránka, který byl dlouhá léta padlý a rozlomen na 

čtyři části. Na V. hřbitově postavili vysoký pomník dramatické umělkyně 

Marie Hubnerové a hrob opatřili kamennými obrubníky. 10. června 1986 

uspořádali u jejího hrobu pietní vzpomínku s položením věnce za velké 

účasti občanů. Proslov s osobními vzpomínkami na tuto umělkyni přednesl 

prof. Dr. Václav Holzknecht. 

Provedli velmi náročnou restauraci náhrobku a hrobu Karla Havlíčka 
Borovského a k 130. výročí jeho úmrtí uspořádali 26. července 1986 s Děl-
nickou besedou Havlíček v Řevnicích u jeho hrobu pietní vzpomínku. Jeden 
člen domácí rady se zúčastnil jako delegát Klubu 14. září 1986 oslav Karla 
Havlíčka Borovského v Borové. 
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V den svátku zemřelých, kdy lidé přicházejí k hrobům svých drahých, 

zůstávaly hroby zemřelých, kteří se zasloužili o náš národ, opuštěné. Proto 

naši členové uspořádali 1. listopadu 1986 vzpomínku na zemřelé a položili 

na hroby národních buditelů a velkých mužů a žen našeho národa květiny. 

Navštívili a položili květiny i na hroby zasloužilých členů Klubu Za starou 

Prahu na Olšanech, na Vinohradském hřbitově, na Malvazinkách, v Liboci a 

v krematoriu ve Strašnicích. Tuto záslužnou akci budou pořádat i v dalších 

letech. 

Od roku 1974, kdy zahájili práce na II. Olšanském hřbitově, odpracovali 

do roku 1987 celkem na 

24 000 bezplatných brigádnických hodin. 

Všichni pracovali obětavě, s vysokou pracovní morálkou a jedinou je-

jich odměnou je vědomí, že přispívají k dlouholetému snažení Klubu vybu-

dovat důstojný památník našeho národního obrození a zachovat toto cenné 

přírodní prostředí. Považujeme za povinnost vyslovit poděkování všem čle-

nům naší pracovní skupiny. 

Přínos Klubu nemůže vyřešit veškeré problémy historických Olšan. Je 

třeba, aby i státní orgány a orgány státní památkové péče věnovaly pozor-

nost těmto částem. Je třeba, aby se zajímaly i o stav stromů, protože mnohé 

jsou přestárlé a odumřelé, takže při silnějším větru jsou vyvráceny nebo pře-

ráženy a způsobují značné škody. Je třeba provést odbornou kontrolu a 

uhynulé stromy je třeba odstranit a nahradit novými. 

Současně s problémy památkové péče rozvíjel Klub kulturně společen-

skou činnost. 

V průběhu let pokračoval s Obvodní knihovnou Prahy 5 v přednáškovém 

cyklu „Hovory o Praze". Všechny pořady byly velmi pečlivě připravovány a 

uváděny místopředsedou Klubu Dr. Oldřichem Horou a členkou domácí 

rady Dr. Helgou Turkovou a postihovaly komplexní problematiku našeho 

hlavního města. Všechny byly početně navštěvovány, neboť jejich vysokou 

úroveň zaručují přednášející, přední odborníci příslušných oborů. 

Souběžně byly organizovány pro mladé členy přednášky a diskusní 

večery zaměřené na širokou škálu z oboru památek, umělecké historie, 

architektury a literatury. 

Velký zájem projevili naši členové i ostatní Pražané o vycházky k pozná-

ní kulturních pražských památek. Všechny měly mimořádnou úroveň, ne-

boť výklad přednášeli přední odborníci z oboru historie a architektury. 

V letních měsících byly pořádány autokarové zájezdy, které opět řídil 

jednatel Klubu Ing. František Petroušek. 

Velmi si vážíme přátelství s Klubem přátel Pardubic, Spolkem přátel sta-
rého Jindřichova Hradce a Dělnické besedy Havlíček, které budeme dále 
rozvíjet. 

Rozvíjíme přátelství s Kulturbund der Deutschen Demokratischen Re-
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publik Berlin vzájemnými návštěvami delegací v obou hlavních městech. 

Ve dnech 17. - 20. září 1987 navštívili na pozvání berlínských přátel 

Ing. arch. Josef Hyzler a Dr. Jan Cejp Berlín u příležitosti 750. výročí trvá-

ní hlavního města NDR. 

Někteří naši členové domácí rady pracovali rovněž v dalších památko-
vých orgánech. 

Předseda Klubu Za starou Prahu prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruš-

ka, DrSc., pracoval až do svého onemocnění jako předseda Čs. národního 

komitétu ICOMOS světové organizace UNESCO v Paříži. Je prvním místo-

předsedou Ústřední komise státní památkové péče, členem památkové ra-

dy NVP a dalších státních památkových a vědeckých institucí. 

Místopředseda Klubu Dr. Oldřich Hora je členem památkové rady Praž-

ského střediska státní památkové péče a ochrany přírody a subkomise 

19. století rady NVP a zúčastňuje se těchto jednání. 

Domácí rada dostává mnoho dopisů nejen od svých členů a Pražanů, 

ale i od mimopražských občanů, kteří nás žádají o různé informace o pa-

mátkových objektech, o hrobech významných osobností apod. Velmi si vá-

žíme, že se Klub dostává do povědomí i ve velmi vzdálených místech - až 

ze severní a východní Moravy - neboť se snažíme a bude tomu i nadále, 

aby všechny dotazy a žádosti byly vyřizovány včas a co nejúplněji. 

Kladným přínosem je, že mnoho Pražanů i mimopražských občanů a 
zvláště mládeže se stávají našimi členy. 

Po celá léta jsme udržovali úzký kontakt s orgány Národního výboru 

hlavního města Prahy, hlavním architektem města Prahy, Pražským středis-

kem státní památkové péče a ochrany přírody a dalšími veřejnými a kultur-

ními organizacemi. S povděkem konstatujeme, že naše dopisy a memoranda 

se setkávaly s pozorností, neboť jediným naším cílem je pomoci ve výstavbě 

a záchraně vzácných památek našeho hlavního města. 

Ing. F. Petroušek 

jednatel 
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