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I. Praha! To chutná jak hlt vína.
Opakuji si stokráte
to jméno dechem naváté
a sladší dechu milenčina.
Ať sirény však nad domy
dají si radši přílbu s čela,
beztak nám ještě nedozněla
siréna našich svědomí.
Kdybych ji viděl jako vázu,
z níž zůstaly jen střep a prach,
kdybych měl přežít její zkázu,
prach její sládl by v mé slině.
Je jako pečeť na listině,
i kdyby byla v sutinách.
II. I
a
i
a

kdyby byla v sutinách
voda s větrem dělila si
popel zbylý z její krásy
to, co přežilo by strach,

žila by jako věčný vzkaz
a píseň, která zní mi v uchu,
jak obraz na plynoucím vzduchu,
vznášející se mimo nás.
Kdyby smrt začla počítati,
stojíc už zmaru na dosah,
jen do sta, jen do padesáti,
nebudu prchat z palisády,
i kdybych potácel se hlady
a kdybych ztratil vlastní práh.
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III. A kdybych ztratil vlastní práh
a ve tmě bloudil kolem Dómu!
Co počal bych bez jejích stromů,
bez jejích dešťů na hradbách?
Znám všechny její meluzíny.
Když v březnu poodhrnou list,
fialka, drobný ametyst,
třpytí se pod ním v misce hlíny.
Je oblak, s kterým jdu, a vím,
že ve vteřině bude jiná,
je proměnlivá jako dým.
Stůj však na klenbě katakomb,
i kdyby stála v dešti bomb,
krví se zalkla její hlína...
XIV. Já pro vás přece zpívat chtěl,
když už jen vítr naposledy
vedl si svou bez nápovědy
v té tmavé noci bez světel.
S tím jménem na rtech půjdu k ní
jak dítě, třeba do plamenů.
Já miloval ji jako ženu,
již choulíme se do sukní.
Tu rozmarnou, jíž v podpaží
zní luna jako mandolína,
i tu, která bdí na stráži
a drží ruku v orloji,
jenž jde a jde a nestojí.
Praha! To chutná jak hlt vína!

XV. Praha! To chutná jak hlt vína,
i kdyby byla v sutinách
a kdybych ztratil vlastní práh,
krví se zalkla její hlína,
z těch nebudu, kdož opouštějí,
budu tu čekat s mrtvými
od jara pozdě do zimy
jak ten, kdo čeká u veřejí.
Kdyby smrt volal opět sýček,
kdyby bůh na nás zanevřel,
jediná slza v řasách víček
tu kletbu nad střechami zlomí.
To, co na srdci leželo mi,
já pro vás přece zpívat chtěl.

Čestní členové Klubu Za starou Prahu
Stanovy Klubu Za starou Prahu z roku 1900 uvádějí v úvodním
paragrafu: „Klub Za starou Prahu má za účel šířiti v nejširších vrstvách
obyvatelstva Prahy i okolí lásku k staré Praze a ke krásám Prahy vůbec.
Jest tedy účelem Klubu nejen pečovati o udržení celkového dochovaného
rázu starožitných částí města, buditi živý smysl pro jednotlivé památky
historické nebo cenné svým zjevem a půdorysem, nýbrž i dbáti všech
estetických zájmů Prahy, jež se dotýkají jakéhokoliv zevního zvelebení
města,"
V paragrafu 5 ČI. 6 se stanoví, že mohou být voleni čestní členové
„za vynikající zásluhy o ideu, jíž Klub slouží. Jimi mohou být i cizinci."
Čestné členy schvaluje na návrh domácí rady valné shromáždění. Čestné
členství je nejvyšší uznání, které může Klub Za starou Prahu udělit.
Čestnými členy Klubu Za starou Prahu byli jmenováni:
1905 Spisovatel Vilém Mrštík
1910 JUDr. Luboš Jeřábek
Univ. prof. PhDr. Jaroslav Goll
1911 PhDr. Max Dvořák
1919 PhDr. Ernest Denis, profesor univerzity Sorbonny, Paříž
1920 Světící biskup pražský ThDr. Antonín Podlaha
PhDr. August Sedláček, autor „Hradů a zámků v Cechách"
Prof. Dr. Karel Chytil
PhMr. Jan Hellich, Poděbrady
Jan Slavík
1930 Tomáš Garrigue Masaryk, president Československé republiky
1934 Univ. prof. PhDr. Josef Šusta
1946 PhDr. Eduard Beneš, president Československé republiky
1948 PhDr. Jan Hofman
PhDr. Zdeněk Wirth
1950 Antonín Zápotocký, předseda vlády Československé republiky
Ing. Dr. Emanuel Šlechta, ministr Československé republiky
PhDr. h. c. Jan Emler
Arch. Bohumil Hypšman
Ing. Dr. Eustach Mólzer
Ing. arch. Jan Almer
Rudolf Hlubinka
Cyril Merhout
1952 PhDr. Emanuel Poche
1963 Ing. arch. Alois Kubíček
Prof. PhDr. V. V. Stech
Ing. Miroslav Rixy
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1964 JUDr. Emanuel Svoboda
Ilja Ehrenburg, SSSR
Ing. Adolf Janoušek
Ing. Josef Kšír, Olomouc
1966 Ing. arch. Dr. Bohumír Kozák
Redaktor Emanuel Jánský, in memoriam
Prof. Adolf TrSger, České Budějovice, in memoriam
1967 Ing. Jaroslav Pudr
Ing. Eduard Hnilička
Ladislav Lábek
Františka Matoušková
1968 Univ. prof. PhDr. a ThDr. Josef Cibulka
Univ. prof. PhDr. F. M. Bartoš
Národní umělec Jaroslav Seifert
1972 JUDr. a RSDr. Zdeněk Zuska, primátor hlavního města Prahy
1974 Univ. prof. PhDr. Karel Krejčí, DrSc.
PhDr. Otakar Štoch-Marien, in memoriam
1976 Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc.
PhDr. Jiřina Joachimová-Votočková
1977 Národní umělec Jan Zrzavý
1978 JUDr. Antonín Balík, in memoriam
1981 JUDr. Oldřich Hora
1982 Prof. PhDr. Hugo Rokyta, CSc.
1984 Ing. František Petroušek
1985 Doc. PhDr. Oldřich J. Blažíček, DrSc.
Jan Pauly
1986 Národní umělec prof. Karel Svolinský
Národní umělec prof. Karel Plicka
Ing. arch. Jan Sokol
1987 Ing. arch. Vojtěch Kubašta
1988 Prof. Dr. Václav Holzknecht
1989 Národní umělec František Kožík
1990 PhDr. Anna Masaryková
Z přehledu vyplývá, že výroční valná shromáždění udělila za uplynulých devadesát let čestné členství 60 osobám, z nichž převážná většina
již není mezi námi. Je ovšem třeba vzpomenout i ostatních členů všech
generací, nebot uvědomíme-li si, co bylo za všechna léta vykonáno,
vysvitne nám, že bez jejich obětavé a nezištné práce byla by Praha
připravena o nejednu památku, která tvoří krásu našeho hlavního města.
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Oldřich Hora
Historie devadesáti let Klubu Za starou Prahu
V posledních letech 19. století neveliké společenství zastánců památek
hlavního města s nadšením a plným vnitřním přesvědčením zahájilo
urputný boj za prosazení nádherné myšlenky zachování starobylých architektur a všech ostatních krás staré Prahy. Začalo to prakticky v roce 1896,
kdy byl vydán zásluhou Viléma Mrštíka „Velikonoční manifest", který
podepsala řada českých intelektuálů, spisovatelů, básníků a vědců, jako
Březina, Heyduk, Jirásek, Klostermann, Kvapil, Machar, Mrštík, Karolina
Světlá, F. X. Svoboda, Sládek, Vrchlický, Winter, Zeyer, umělci jako Aleš,
Braunerová, Brožík, Hynais, Mucha, Myslbek, tJprka a nakonec i architekt
Balšánek. A mezi vědci nutno uvést prof. Gebauera, prof. Golla, archiváře
Heraina, prof. Hostinského, prof. Chytila, F. X. Saldu a slavného vůdce
národa F. Lad. Riegra. V roce 1897 vydal Mrštík obhajovací spis pražských
památek „Bestia triumphans" s obálkou Zdenky Braunerové. Byly tak
označeny veřejně nejen radnice a rozhodující instituce města, ale i četní
a v 19. století a později se rojící podnikatelé, kteří po roce 1874 na počátku
vlády české většiny na radnici a po rozkotání městských hradeb zahájili
rozsáhlou přestavbu dosud barokního města. Záhy se ovšem dostali
do sporu s tradicí starší kultury a soustavné ničení jejích výtvorů —
nenahraditelných památek — především stavebních, vyvolala ochranářskou
protiakci. Tato myšlenka od forem ochrany památek v době renezanční
přes archeologické snahy v 18. století a romantické pojetí v 19. století
se promítla do kulturního programu, který se stal idejí činnosti a usilování
roku 1900 založeného Klubu. Praha totiž byla a jest kulturním střediskem
českého národa od svého založení až do přítomné doby a je dokumentem
duševního, uměleckého, kulturního a hospodářského vývoje národa a proto
je bezesporné považovat výsledek těchto skutečností a snah za společný
nedotknutelný kulturní majetek celého národa, který má povinnost jej
všemi silami a proti všem hájit.
Klub tedy převzal dnem 28. ledna 1900 prakticky program a činnost
úřední organizace pražské obce „Soupisové komise" z roku 1896 a „Umělecké komise" z roku 1898 na základě rozhodnutí odhlasovaného na manifestační schůzi pražského lidu na 2ofíně, kterou řídil Dr. Luboš Jeřábek,
Vilém Mrštík a architekt Bohumil Štěrba. Účast byla hojná, ze všech
vrstev národa a zejména účast pražské mládeže, především studentů,
dokumentovala úspěch myšlenky proti ničení českých měst a jejich historických kulturních památek, vytvořených celým národem v průběhu
minulých století.
Činnost Klubu byla bezodkladně zahájena po provedené a schválené
vnitřní organizaci. Zvoleni byli čestní členové: hrabě Dr. František
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Lutzow, spisovatel Londýn, architekt Charles Normand, předseda Společnosti přátel památek v Paříži, rytíř Václav Vladivoj Tomek, profesor
university Karlo-Ferdinandovy v Praze á William Ritter, spisovatel
Mnichov.
Zakládajícími členy Klubu byli: hrabě Karel Buquoy Praha, Ema
Destinnová komorní pěvkyně Praha, Dr. Josef Doubrava biskup v Hradci
Králové, Jindřich Eckert fotograf Praha, Dr. Luboš Jeřábek soudce Praha,
architekt František Kavalír Praha, hrabě Rudolf Ferdinand Kinský
Lysá nad Labem, Jan Konůpek akademický malíř Praha, Karel Křikava
policejní ředitel Praha, Monsignore František Lehner farář na Král.
Vinohradech, František Marat generál-velmistr řádu křížovníků Praha,
Dr. Jan Mašek profesor Praha, Karel kníže Schwarzenberg Praha-Orlík,
Adolf kníže Schwarzenberg Praha-Český Krumlov, Viktor Stretti akademický malíř Praha. Jmenovaní složili značné částky pro účely Klubu.
Počet členů Klubu v roce 1900 byl necelých 200, stoupl během několika
let na tisíc členů.
Současně bylo ustaveno předsednictvo a domácí rada Klubu, zvolen
předseda, 2 místopředsedové, 2 jednatelé, pokladník, tajemník, knihovník
a další členové jednotlivých komisí.
To, co ovládalo začáteční ideje Klubu, byla především záležitost citová.
První zastánci památek se dívali na tyto památky jako na moment
citového povznášení, jako na záležitost národní cti a jejich estetického
vnímání. K těmto členům patřil především dlouholetý předseda Klubu —
právník Dr. Luboš Jeřábek a jeho přítel knihovník Dr. Jan Emler.
V prvních letech byly zakládány záhy odbory Klubu mimo Prahu —
v Jindřichově Hradci, v Českých Budějovicích, v Písku, v Pelhřimově,
v Plzni, v Chrudimi atd. Již kolem roku 1905 se názor na památky založený výhradně na citovém vztahu začal měnit. Objevil se v Klubu prof.
Matějček z Umělecko-průmyslové školy, dále prof. V. V. Stech a v roce
1906 Dr. Zdeněk Wirth, knihovník Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
Jmenovaný se stal záhy hlavním teoretikem ochrany památek u nás,
i po celou dobu první republiky a po druhé světové válce až do své smrti
v roce 1961. Současně s ním přicházejí do Klubu mladí architekti, Vlastimil
Hoffmann, Pavel Janák, Stanislav Sochor, Bohumil Hybšman, František
Tchoř, Otakar Vondráček, Vladimír Zákrejs. Tak se Klub dostal v prvním
desetiletí na vědeckou úroveň, která samozřejmě podporovala autoritu
jeho poslání a jeho snah a dosáhl tak plného zájmu veřejnosti na ochraně
a záchraně památek, což vedlo již k prvním určitým úspěchům.
První světová válka utlumila samozřejmě činnost Klubu. Pokles stavební činnosti setrvával, avšak Klub pokračoval ve své práci vydáváním
svého Věstníku. Do Klubu vstoupili malíři Bohumil Kubišta a Jan Zrzavý,
tajemníci Klubu.
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Průběhem let 1914—1920 se mnoho změnilo, především politické osudy
našeho národa. Také v ochraně památek je dosah založení československého státu dalekosáhlý. Před tím byly české požadavky rakouskými úřady
macešsky odmítány, úmyslně byla Vídní urychlována zkáza nevítaných
památek a péče o ně se diskreditovala válečnými rekvizicemi zvonů,
cínových, mosazných a měděných kostelních předmětů a varhanních píštal.
Za těchto okolností přinesla politická samostatnost významný pokrok a
péče o památky zabránila pohotově vývozu památek, zachránila Pražský
hrad, některé zámky, paláce, kostely, kláštery a vzácné další architektury.
V roce 1920 byla památková péče zhruba zorganizována. Praha a většina
měst se stávala středisky stavebního ruchu. Bylo nutno stavět byty.
veřejné budovy, školy, průmyslové a obchodní objekty a bedlivě přitom
dbát o památkové hodnoty všeho druhu. Klub Za starou Prahu měl v těchto mimořádných poměrech od začátku čestné a významné poslání upozorňovat na ohrožené památky, šířit ve veřejnosti zájem o ně a sdružoval
k tomu odborně kvalifikované pracovníky. V tomto období rozsah zájmu
Klubu se vztahoval ještě na všechny země nového státu a učinil vše,
co vedlo k nejužší spolupráci Klubu s úředními státními místy památkové péče v Praze a ve větších městech. Pokračovalo zakládání a respektive
udržování odborů mimo Prahu. V roce 1924—1925 pokračovala přestavba
a dostavba svatovítského chrámu. Klub zastával svá vědecká stanoviska
i proti architektu Hilbertovi, pod vedením svého předsedy profesora
Birnbauma. Současně byl založen Klub za novou Prahu bratrem arch.
Hilberta, který oponoval Klubu a osočoval ho, jako instituci konzervativní
a zaostalou, která bojuje za zákoutí plná špíny a nepořádku, která je
proti hygieně a která tím brání pokroku. Klub se dobře obhájil a dokázal
svá vědecká, estetická a kulturní stanoviska. V té době pracovali v Klubu
Dr. Karel Guth z Národního muzea, Dr. Václav Richter, Dr. Emanuel
Svoboda, Ing. arch. Jan Sokol, Ing. arch. Václav Mencl, Ing. Jan Almer,
Ing. arch. Alois Kubíček, Ing. arch. Dr. Bohumír Kozák, Ing. Eustach
Molzer, Dr. Alžběta Birnbaumová, prof. Oldřich Stefan, Ing. arch. Emanuel Hruška, Ing. Jan Manzbart, Dr. Emanuel Poche, Dr. Jiří Čárek,
Dr. Jaroslav Pěšina, Dr. Oldřich Blažíček, Dr. Pavel Nauman, Ing. Miroslav
Rixi, Rudolf Hlubinka, Cyril Merhout, Ing. Eduard Schwarzer, Ing. Jaroslav Vaněček, prof. Antonín Engel, Dr. Jan Hofmann a Dr. Dobroslav Líbal.
Spor o svatovítský chrám byl řešen nad modelem Hradčan, který
vytvořil především Ing. arch. Bohumil Hypšman a spor byl ukončen
dohodou, v níž Klub ustoupil částečně ze svého původního stanoviska
proti přenesení Wohlmutovy kruchty.
Období první republiky je naplněno usilovnou činností Klubu a zejména jeho technické komise a nelze několika větami vyčíslit řady akcí,
kterých se Klub účastnil a hrál svou významnou roli.
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Mnoho úspěchů i neúspěchů lemuje cestu Klubu v době do roku 1939,
který před druhou světovou válkou pomáhal jako expert i menším městům
v Čechách při řešení urbanistických a památkářských problémů. Byly to
České Budějovice, Pelhřimov, Domažlice, Mladá Boleslav, Kladno, Plzeň.
Rokycany, Mělník, Pardubice a další, ftada zasloužilých mužů v tomto
období vybudovala v Praze znamenité stavby vysoké výtvarné hodnoty,
které dnes dokumentují dobu, ve které vznikly. Nelze tuto epochu přejít
bez povšimnutí, protože bezesporu přinesla nový, moderní a výtvarný
názor do života hlavního města a přes mnohé chyby a nedostatky znamenala nástup mladé, moderní, pokrokové výtvarné avantgardy, která svým
vlivem pokračuje až do přítomnosti. Klub se zúčastnil s plným zaujetím
všech akcí, které Prahu okrašlovaly a přežil druhou světovou válku neotřesen ve svých zásadách díky mužům, kteří ho v té době řídili. Zejména
akademik Zdeněk Wirth pozdvihl činnost Klubu do nebývalé úrovně
a za nových, podstatně příznivějších podmínek po osvobození státu pokračoval se svými spolupracovníky v činnosti, která je dnes uznávána jíž
všeobecně.
Na léta německé okupace, která byla
nelze nikdy zapomenout. Činnost Klubu
aby nebyla vzbuzena pozornost Němců.
kořistili v nesmírném rozsahu v našich
vhodné.

prožita s otřesnými událostmi,
byla zmenšena na minimum,
Němci stejně jako Rakousko
zemích, vyloupili vše, co bylo

Po válce zahájil svou práci s plným zájmem pod vedením akademika
Zdeňka Wirtha. Byla zestátněna řada objektů s vynikajícími interiéry,
mobiliářem a knihovnami. Pro památkovou péči to znamenalo obrovské
úkoly, které jsou za daných možností do dnešní doby průběžně plněny.
Pro Klub se situace proti dřívějším létům podstatně změnila. Byl vydán
zákon na ochranu kulturních památek, který byl novelizován, byl zřízen
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, dále Pražské středisko,
nyní Ústav - státní památkové péče a ochrany přírody, který je znamenitou institucí v celé naší republice. V roce 1971 byla vyhlášena Pražská
památková rezervace, o kterou Klub léta usiloval.
Klub sdružuje dobrovolné pracovníky, kteří působí v různých oblastech,
obvodech a institucích, sledují veškeré stavební a ostatní činnosti v městě
a rozhodně navrhují odstranění vyskytlých prohřešků při výstavbě Prahy,
které mnohdy oficiálním místům unikají. V technické komisi pak Klub
zpracovává náměty pod vedením zkušených odborníků a vydává své expertizy, které jsou předávány na příslušná místa. Zástupci Klubu jsou
účastni jednání komisí Státní památkové péče, Rady NVP, Pražského
ústavu státní památkové péče a ochrany přírody a Hlavního architekta
hlavního města Prahy. Mimo to působí Klub i ve směru pedagogickém,
vede dlouholetý oblíbený cyklus „Hovorů o Praze", založený akademikem
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proř. Dr. Karlem Krejčím. Domácí rada pořádá zájezdy pro své členy a
hosty po památkách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Dále jsou
pořádány vycházky po starobylých památkách a významných místech
pražských a tím se upevňuje znalost těchto věcí a současně apeluje, aby
tyto památky byly chráněny. Konečně členové Klubu pracují od roku 1974
v dobrovolných a bezplatných pracovních skupinách na Olšanských hřbitovech, zejména na II. oddělení, které je díky jejich práci proti ostatním
oddělením již ve slušném stavu.
Staroslavná radnice hlavního města, která má od konce války rozhodující vliv na vše, co se k městu vztahuje, prosadila rozšíření městského
prostoru daleko za bývalá předměstí a takto získané plochy byly zastavěny
rozsáhlými sídlišti s mnohatisícovou bytovou kapacitou. Přestavují se celé
městské čtvrti na moderní předměstí, modernizují se uliční bloky, rozšiřují se dopravní tepny i druhy dopravních prostředků. Byly dány do provozu tři tratě metra a pokračuje se ve výstavbě dalších tras. V rozsáhlé
řadě dalších akcí stojí zejména připravovaná rekonstrukce Pražské památkové rezervace na předním místě historických částí města. Při těchto
obrovských pracovních akcích bylo ovšem mnoho nenahraditelného památkového fondu odepsáno. Klub Za starou Prahu je zván ke spolupráci
a pokládá tuto skutečnost za přizvání k odpovědnosti za budoucí krásné
velkoměsto. V roce 1989 obdržel Klub uznání „Za zásluhy o hlavní město
Prahu", i když celá léta svého trvání a činnosti stál převážně v opozici
proti neuváženým záměrům radnice a reprezentoval tak i v posledních
41 letech veřejné mínění. Domáhal se tak splnění svých odborných požadavků při ochraně památek i proti veliké převaze politicko-administrativních úředních míst města, nedobře informovaných a neznalých problémů
památkové péče a hodnoty památkových objektů.
V roce 1989 zemřeli pan prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc.
a prof. Ing. arch. Dr. Jindřich Krise. Pan profesor Hruška, dlouholetý
člen, místopředseda, předseda a čestný předseda, nositel čestného členství
v ICOMOSU, je pro nás nezměrnou ztrátou. Stejně tak i prof. Krise.
Vzpomínáme na ně s upřímným zármutkem a litujeme jen, že se nedožili
historického 17. listopadu, který otevřel cestu k svobodným volbám a
k svobodnému rozhodování o osudu Prahy i celého státu.
Závěrem této vzpomínky na některé členy Klubu Za starou Prahu
jest nezbytnou povinností jim poděkovat, třeba již většinou nejsou mezi
námi, znovu, posmrtně za jejich velikou, obětavou a nezištnou práci,
kterou pro naše památky i pro Klub vykonali.
Dne 12. června 1990 byla udělena Klubu Za starou Prahu „Evropská
cena za ochranu historických památek" z nadace „Friedrich vom Stein"
v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
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František Petroušek
Klub Za starou Prahu
v letech 1950 až 1989
Devadesát let, naplněných neustálým úsilím o zachování kulturních
odkazu minulosti, opravňuje bilancovat vítězství, kompromisy i porážky
Klubu Za starou Prahu. Na mimořádné valné hromadě 30. dubna 1950
v Domě umělců byla zhodnocena a na jubilejní výstavě „Za starou Prahu"
v Umělecko-průmyslovém muzeu v témže roce dokumentována činnost
Klubu za první půlstoletí. Následující výčet navazuje na tuto bilanci,
tj. od roku 1950.
Toto období intenzívní práce domácí rady a její technické komise
je charakterizováno velkým rozvojem dopravy, zvláště prudce narůstajícího automobilismu, rozsáhlou výstavbou sídlišť, rozvojem kultury a
stupňujícími nároky na ochranu životního prostředí.
Za největší úspěch Klubu v uplynulých čtyřiceti letech je nesporně
skutečnost, že jako první zvedl svůj hlas proti podpovrchové tramvaji
historickým jádrem, která mohla mít katastrofální následky na zkázu
nejvzácnějších historických a architektonických památek, především na
Staroměstském náměstí a areálu Karolina. Návrhy na hlubinné metro,
které Klub již na počátku úvah o řešení otázky hromadné dopravy
navrhoval, nakonec i přes odpor mnoha projektantů se prosadily jako
správné a jediné možné ve složitých terénních podmínkách. Práce na
budování podpovrchové tramvaje byly zastaveny a vládním usnesením
č. 288/1967 bylo rozhodnuto přistoupit k výstavbě metra jako základního systému městské hromadné dopravy.
V uplynulém období byly schváleny důležité vládní dokumenty, týkající se ochrany památek.
V roce 1958 schválilo Národní shromáždění zákon č. 22 o kulturních
památkách. Splnilo se tak úsilí všech generací Klubu, neboť jako instituce
i jeho jednotliví členové bojovali za vydání tohoto zákona a svými připomínkami přispěli k jeho konečné formulaci.
Později byl tento zákon novelizován zákonem České národní rady
č. 20/1987 Sb., který sleduje vytvořit podmínky pro zvýšenou ochranu
památek a jejich kulturně společenské uplatnění.
Dalším velkým úspěchem bylo prohlášení historického jádra hlavního
města Prahy městskou památkovou rezervací nařízením vlády České
socialistické republiky z 21. 7. 1971. Konečný výraz tomuto vládnímu aktu
byl dán návrhem, předneseným na jubilejním valném shromáždění
29. května 1970 v Brožíkově síni Staroměstské radnice k 70. výročí trvání
Klubu. Klub projevil vděčnost vládě ČSR na slavnostním představení
opery Bedřicha Smetany „Libuše" 21. listopadu 1971, nad nímž převzal
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záštitu primátor hlavního města Prahy JUDr. a RSDr. Zdeněk Zuska, CSc.
Vydáním tohoto nařízení však nekončí úsilí o ochranu památek v souladu
s moderním rozvojem města. Klub si uvědomuje, že je to počátek svízelné
a velmi náročné cesty k realizaci zákonných ustanovení.
Začátkem roku 1952 došlo k významným organizačním změnám. Podle
vyhlášky MV z 20. 9. 1951 a podle zákona č. 68/1951 o dobrovolných organizacích a rozhodnutí Ústředního národního výboru hlavního města Prahy
o slučování spolků příbuzného poslání k zjednodušení spolkového života,
zahájila domácí rada již v roce 1951 jednání s Klubem přátel Malé Strany,
Klubem přátel starého Smíchova, Společností pro znovuvybudování Emauz
a Jednotou pro obnovu kláštera bl. Anežky. Protože Klub je celopražská
organizace přijaly Klub přátel Malé Strany a Klub přátel starého Smíchova na svých valných shromážděních usnesení sloučit se s Klubem
Za starou Prahu. Počátkem roku 1952 splynul Klub přátel Malé Strany
s Klubem Za starou Prahu a předal mu seznam 202 členů a Klub přátel
starého Smíchova seznam 425 členů. Společnost pro znovuvybudování
Emauz a Jednota pro obnovu býv. kláštera bl. Anežky byly zrušeny.
Sloučení se ale neprojevilo velkým přírůstkem členů, protože Klub byl
početně zastoupen ve všech těchto organizacích.
Velmi vážným problémem města je intenzívní motorová doprava,
která hlukem a exhaláty zamořuje životní prostředí a ničí statiku budov a
ulic. Střetávají se tu zájmy praktické se zájmy kulturními, neboť je nutné
intaktně zachovat historické, přírodní a estetické hodnoty.
V sedmdesátých letech byl Klub nucen dlouho se zabývat projektem
„Malostranského automobilového tunelu", který měl být vybudován mezi
mostem 1. máje a Klárovem. Byl veřejnosti prezentován jako řešení, jež
odvede z Malé Strany dopravu, vytvoří tu klidné prostředí a uchrání
památky před ničením. Klub včas zvedl varovný hlas proti tomuto návrhu
a poukazoval na obrovské ztráty bytů na smíchovské straně, zkázu malostranského nábřeží se zachovalým přírodním břehem a ohrožení pilířů
Karlova mostu, stojících na dřevěných roštech v podloží tekutých břidlic.
Je naprosto neslučitelné a i z ekologického hlediska nevhodné vést čtyřproudovou komunikaci přímo historicky a panoramaticky nejexponovanějším středem, nebot proud osobních i nákladních vozidel jedoucích z Dejvic
a Břevnova Chotkovou serpentinou do Malostranského tunelu by vytvořil
v této oblasti historické Prahy takový hluk a hedýchatelný smog, že by
tu způsobil úplnou zkázu. Aby vzmáhající se automobilovou dopravu
bylo možno zvládnout, navrhl Klub trasu Petřínského tunelu, vedenou
ve značné hloubce, který by neohrozil tolik historických a přírodních
památek.
Je přirozené, že při náročných řešeních automobilového provozu,
těžko se lze vyhnout v mnohých případech ztrátě nějakého objektu. Proto.
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se domácí rada Klubu ve všech svých úvahách a rozborech zabývá velmi
intenzívně touto problematikou a hledá nejoptimálnější řešení.
Při provádění nových úprav komunikace na levém břehu Vltavy,
setkal se v roce 1956 návrh na posunutí barokní rotundy sv. Máří Magdaleny poblíž mostu Svatopluka Čecha na vhodnější místo s dobrým výsledkem. V nové situaci se lépe uplatňuje než v dřívějším prostředí, které
jí bylo dáno po vybudování v roce 1908.
S nezdarem setkal se však dlouholetý boj Klubu za záchranu impozantní novorenezanční budovy bývalého nádraží Praha-Těšnov. Tato budova dokončená v roce 1875 podle plánů architekta K. Schlimpa, byla ve své
době považována za nejkrásnější nádražní objekt ve střední Evropě.
Po odbourání severního křídla pro stavbu magistrály a po devastaci
jižního křídla stavebním podnikem, usiloval Klub o záchranu aspoň
vstupní části, řešené jako římský triumfální oblouk s mohutným tympanonem a bohatou sochařskou výzdobou. Přes několikaleté podnětné návrhy
na rekonstrukci a využití, přes nesčetné žádosti a prosby, byla budova
vyřazena ze seznamu kulturních památek a 16. března 1985 byla odstřelena. Tuto ztrátu pokládá Klub za největší neúspěch od svého založení.
Aby se Praha nestala přetechnizovaným řešením dopravy křižovatkou
dálnic a zachovala si i v této oblasti lidské měřítko, sleduje Klub měnící se
názory na výstavbu Základního komunikačního systému. Ve svých rozborech a vyjádřeních navrhuje zejména přednostní výstavbu vnějšího
dopravního okruhu, který odvede dálkovou tranzitní dopravu mimo město.
Hlavní a nejnáročnější náplní činnosti domácí rady jsou úkoly ochrany
památek, které se od padesátých let rozrostly kvantitativně i kvalitativně.
Nejde již jen o ochranu jednotlivých cenných objektů, ale o šetření a
bezpečí celých čtvrtí, urbanistických komplexů, o genia loci. Úkoly a
povinnosti tedy rostou, nezadržitelně jsou stupňovány novým tempem,
prací obyvatelstva a potřebami veřejné i soukromé dopravy.
S velkým zájmem se Klub zabýval v padesátých letech návrhem
Mozartovy obce na úpravu areálu Bertramky. 11. prosince 1953 se zúčastnili členové Klubu jednání se zástupci ministerstva kultury, ONV 16 a
hudebního oddělení Národního muzea, svolané Ústředním národním výborem hlavního města Prahy. Bylo stanoveno, že ve vlastním původním
obytném objektu bude zřízeno Mozartovo muzeum, obsahující doklady
Mozartových styků s Prahou a památky na jeho české vrstevníky a
v hospodářských budovách bude upravena síň pro pořádání dobových
komorních koncertů a menších divadelních her. Klub věnoval tomuto
areálu pozornost i v dalších letech.
Dlouholetým zájmem domácí rady byl areál býv. kláštera bl. Anežky.
V roce 1952 odmítla návrh na zřízení tělocvičny. Ve svém memorandu
čj. 186 z 30. 4. 1952 vyjádřil Klub své jednoznačné záporné stanovisko,
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neboť objekt je velmi památný v déjinách Prahy a i když uznává význam
tělovýchovy, může být provozována v jiném, méně významném objektu.
Klub naopak podporoval náročnou rekonstrukci pro instalaci sbírek
Národní galerie.
Klub se zabýval i obnovou letohrádku Hvězda, který celá desetiletí
nenalezl své novodobé vyžití. Když z podnětu ministra prof. Zdeňka
Nejedlého bylo rozhodnuto, aby se letohrádek stal památníkem Aloise
Jiráska, bylo třeba budovu řádně obnovit. Špatný krov a střecha i celý
vnitřek a jeho štuková výzdoba vyžadovaly náročné úpravy. Obnovovací
práce byly svěřeny prof. arch. Pavlu Janákovi. Bylo uvažováno, zda by
Hvězda neměla mít vyšší střechu. Klub podporoval stanovisko člena
domácí rady prof. Ing. arch. Dr. Bedřicha Hacara, aby starý dřevěný krov
byl nahrazen novým, který spočívá na železobetonovém věnci, stahujícím
i zdivo stavby. V roce 1952 byl letohrádek odevzdán svému novodobému
poslání.
Dalším velkým a odvážným činem v ochraně památek byla obnova
Betlémské kaple, o níž rozhodla vláda Antonína Zápotockého na návrh
ministra prof. Zdeňka Nejedlého. Stalo se tak po nálezech v domě čp. 155
na Betlémském náměstí členem domácí rady Klubu Za starou Prahu
Ing. arch. Aloisem Kubíčkem v letech 1919—1920. Proto mnoho korespondence, návrhů a memorand bylo zpracováno i v Klubu, zejména když
byl členem domácí rady v těch letech i prof. Ing. arch. Dr. Bedřich Hacar,
který byl pověřen rekonstrukcemi zajišťovacích prací a prof. arch. Jaroslav Frágner byl uměleckým vykonavatelem. 5. července 1954 byla obnovená část Betlémské kaple s domem kazatelů odevzdána veřejnosti.
Po osvobození se zabýval Klub jako prvý obnovou areálu Emauz
velmi poškozeného náletem 14. února 1945. Domácí rada pověřila člena
domácí rady arch. Bohumila Hypšmana, aby vypracoval ideový nákres
pro rekonstrukci, který byl předložen 22. 5.1946. Ten počítal se zachováním
siluety. 15. 10. 1947 pověřil opat kláštera projekční úlohou prof. Ing. arch.
Oldřicha Stefana, který v září 1948 vypracoval s prof. Ing. arch. Dr.
B. Hacarem a stavitelem F. Benešem projekt obnovy. Po opuštění kláštera
benediktiny v roce 1950 nový investor církevní odbor ONV dohodu potvrdil. Návrh prof. Ing. arch. O. Stefana rada ONV 9. 12. 1958 schválila.
Na stránkách věstníku Klubu „Ochrana památek" z r. 1958—59 jsou
zachovány názory obou navrhovatelů.
V roce 1974 jsme zjistili za ohradou restaurátorských dílen ve Střešovicích v Buštěhradské ulici kopii pískovcového sousoší Libuše a Přemysl
J. V. Myslbeka z Palackého mostu, jejíž originál byl při náletu na Prahu
14. února 1945 zničen. Tato kopie plastiky byla uložena mezi kopřivami
a v křovinách, do jejíž blízkosti byly skládány nově přivážené velké
kvádry a bylo nebezpečí, že bude znovu poškozena. Na žádost Klubu
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zaslanou primátoru hlavního města Prahy a po delším jednání s orgány
státní památkové péče bylo sousoší přemístěno k ostatním třem plastikám
J. V. Myslbeka do areálu Vyšehradu a zachráněno. (Snímky nevhodného
uložení kopie plastiky u restaurátorských ateliérů jsou uloženy v Klubu.)
Klub se velmi zajímal o neodvratný osud orlické oblasti, jejíž ztráta
je nenahraditelná, avšak nutná, má-li budované vodní dílo splnit svůj
úkol. Domácí radá projednala ve schůzi 19. ledna 1955 s pozvanými technickými odborníky následky a vzala na vědomí, že v ČSAV bude pro
zmírnění kulturních ztrát podniknuto vše, co je možné. V komisi pro vodní
hospodářství při technické sekci se ustavila pracovní komise, která měla
za úkol provádět vědecký průzkum a technické zabezpečení památek
v oblasti vodního díla Orlík. Za Klub Za starou Prahu byli do komise
delegováni akad. Zdeněk Wirth, akad. Bedřich Hacar, Ing. Zdeněk Budinka a Ing. arch. Alois Kubíček. Bylo doporučeno přesunout románský
kostelík i s barokní zvonicí v Červené nad Vltavou na nové vhodné
bezpečné místo a řetězový most v Podolsku rozebrat a uložit na břehu
do dalšího rozhodnutí.
Pro přemístění románského kostela sv. Bartoloměje z doby před rokem
1190 bylo vybráno místo s podobnou morfologií terénu o 30 m výše a
zhruba 110 m vzdálené od původního místa. Pro velmi nepřiměřené obtíže
technického rázu v těžce přístupném terénu byla zvolena nejvhodnější
varianta — stavbu rozdělit na menší bloky a transportem je přesunout
na nové místo. Kostel byl rozebrán na ucelené bloky zdiva s nejlépe
zachovanou románskou omítkou a podřezanými spárami, dále sanktuarium
a trojlístkové dno v sakristii a lomové kameny a tesané prvky. Na novém
místě byl na vybetonovaných základech kostel znovu sestaven, při čemž
byla dodržována románská technika a přibližné složení malty. Rovněž
barokní věž, tvořící neodmyslitelnou dominantu a ohradní hřbitovní zeď
kolem kostela byly obnoveny v původní podobě. Celou akci vyprojektovali
akad. Bedřich Hacar a Ing. Zdeněk Budinka a úspěšně řídil Ing. Zdeněk
Fuka, CSc.
Klub se zabýval i záchranou posledního řetězového mostu v CSSR
v Podolsku, který byl před napuštěním zdrže v roce 1961 rozebrán a
všechny jeho prvky byly uloženy na břehu řeky. Protože na základě vládního usnesení č. 770/57 ze dne 26. 7. 1957 bylo rozhodnuto, že bude obnoven jako technická památka, Klub Za starou Prahu podpořil snahu znovu
jej na vhodném místě postavit, podáním žádostí na ministerstvo školství a
kultury (1959, 1963), na ministerstvo dopravy (1959, 1960 a 1970), na Státní
ústav památkové péče a ochrany přírody a Ostav silničního hospodářství.
Nové místo bylo vyhlédnuto na Lužnici u obce Stádlce a v letech 1970 až
1975 byl na tomto místě opět postaven. 25. května 1975 byl slavnostně
uveden do opětovného provozu a do původního základního kamene přeneseného z Podolská byla uložena kovová schránka s pamětními listinami,
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plány stavby, zdravicí Klubu Za starou Prahu a dalšími dokumenty doby.
Klub obdržel pamětní medaili, vydanou k obnově této technické památky,
0 níž se mimořádně zasloužil člen domácí rady Klubu Ing. Z. Budinka.
Od počátku osmdesátých let sledoval Klub zhoršující se stav rotundy
sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině, která svým původem patří mezi
nejstarší románské architektury pražského okruhu $ jejíž historické
počátky i sídliště jsou obestřeny mytologií prvopočátků našich dějin.
Protože řada písemných upozornění památkových orgánů středočeských
1 pražských nevedla ke konkrétním cílům, uspořádal Klub v listopadu
1980 prohlídku kostela a nabídl národnímu výboru a investorovi odbornou
pomoc. Členové domácí rady a technické komise Klubu Ing. Zdeněk Fuka,
CSc. a Ing. arch. Josef Hyzler zpracovali odbornou expertizu s analýzou
příčin deformací a návrhy na zajištění potřebných podkladů k zahájení
projektové přípravy, jako statický, inženýrsko-geologický a stavebněhistorický průzkum. Klub provedl řadu jednání k zajištění finančních
prostředků, získání projekční, průzkumné a dodavatelské kapacity a investorské přípravy. V roce 1983 sé podařilo zajistit dodavatele průzkumných
a sanačních prací u n. p. Geoindustria, závod Praha, který provedl podle
dispozic technické komise vrtný a sondážní průzkum základových poměrů,
sledovaný archeologem Muzea hl. města Prahy.
Díky pochopení zodpovědných orgánů ONV Prahy 6 a Národního
výboru hlavního města Prahy byla akce zařazena do plánu a projektová dokumentace byla zajištěna u Státního ústavu pro rekonstrukce památkových
měst a objektů. Rovněž vedení podniku Geoindustria projevilo kladný
vztah k památce a v říjnu 1984 byly zahájeny práce, které byly do jubilejních oslav 700 let trvání obce Přední Kopaniny dokončeny. Za mimořádně záslužnou práci byla Klubu udělena pamětní medaile 700. výročí
obce.
Přibližně ve stejnou dobu snažil se Klub o zachování kapličky bývalé
osady Háje, na jejímž místě je dnes rozsáhlé sídliště Jižní Město. Její
drobná hmota i ve velmi porušeném stavu zajímavě a ušlechtile působila
v okolní panelové uniformitě nového sídliště. Klub proto navrhl pomoc
při realizaci rekonstrukce, na vlastní náklad odvezl a deponoval litinovou
sochu sv. Jana Nepomuckého se souhlasem investora ve své kanceláři
po dobu stavebních prací. Obnovená kaplička zůstane i budoucím generacím připomínkou, že kořeny velkokapacitní současné výstavby tkví v místech drobného venkovského osídlení na vzdáleném okraji historické
metropole.
V roce 1980 se technická komise Klubu velmi intenzívně zabývala
problematikou Čertovky v souvislosti s přípravou rozsáhlé rekonstrukce
koryta, opěrných zdí a základů stavebních objektů, ohraničujících řečiště.
Akce byla vyvolána destrukcí několika opěrných zídek podél vodního
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toku a OPBH v Praze 1 zadal zpracování projektového úkolu na sanaci
řečiště. Protože se objevily námitky, že řešení problémů je jednostranné
a nevyvážené a že plánovaná sanace se ubírá z hlediska památkové ochrany nežádoucím směrem, zpracovala technická komise Klubu podrobnou
analýzu navrhovaného řešení. Expertiza Klubu doporučovala vysoko kvalifikovaného investora pro průzkumné, projektové a dodavatelské zajištění.
V roce 1988 získal OPBH 1 oborový podnik Vodní stavby Praha, který
zahájil rehabilitaci Certovky, která vytváří kouzlo v samém středu pražské památkové rezervace.
Velmi závažným problémem, kterým se technická komise Klubu za
vedení Ing. Zdeňka Fuky, CSc. od roku 1983 zabývá je posouzení stability
Národní kulturní památky Vyšehrad z hlediska geotechnického, zejména
stability vyšehradské skály. Zde se vyskytují v oblasti nahromaděných
sutí a zvětralin, které nejsou stabilní a jsou lokalizovány na dvě zóny,
na kterých hrozí sesuvné pohyby. Skalní vrstvy odlučnosti nutně vyžadují
zpevnění, neboť se nalézají v labilní poloze a staré kotevní trny z předválečného období jsou již vyřazeny z funkce. Ing. Zdeněk Fuka, CSc„
zpracoval odbornou expertizu statiky. Byl proveden geologický průzkum,
včetně vltavského dna a byl vypracován projekt k zahájení prací. Velkým
problémem je zde zpřístupnění staveniště v komunikačně exponované
poloze a navíc nad hladinou Vltavy. Připravuje se výstavba pracovních
ramp nad Vltavou, pro kterou bylo nutno pomocí potápěčů prosondovat
a zaměřit velkou oblast říčního dna kolem skalní stěny.
Dalším objektem, kterým se domácí rada a technická komise po léta
zabývaly je Vinohradská tržnice, jejíž stavba byla dokončena v roce 1903
architektem Turkem v eklektickém slohu s barokními a renezančními
prvky. Objekt náleží n. p. Zelenina Praha, který předpokládal tržnici
zbořit a nahradit ji několikapodlažní moderní administrativní budovou.
Klub vyvinul nemalé úsilí o záchranu této budovy v původní zástavbě
a o zapsání do seznamu kulturních památek. Podařilo se zachránit i chladírenské strojní zařízení, výrobek CKD Praha z roku 1902, které v neprovozním stavu bude zachováno v obnovené poslední typické pražské tržnici
jako technická památka.
Klub věnoval i velký zájem o rekonstrukci bývalé vodní tvrze v Praze 4
Chodově, která již slouží jako kulturní dům.
Po dlouhá léta si uvědomujeme, že stojíme na počátku rozsáhlé regenerace historického jádra Prahy a že jen důsledným a odpovědným
přístupem k perspektivnímu procesu se uskuteční dílo, za něž odpovídáme
nejen před sebou, ale i před celým národem. Domácí rada s technickou
komisí se zabývala a stále sleduje rekonstrukční práce prvních objektů
na Jánském vršku, spojené s odstrojováním domů a odvážením odpadků
a suti nákladními auty. Rozhodně odmítla průjezd těžkých nákladních aut
Malostranským náměstím a Letenskou ulicí s přetíženou dopravní frek-
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vencí na náplavku na Vltavě u Hergertovy cihelny. Naopak navrhuje
vybudovat stálé zařízení transferu stavebního a jiného odpadu pomocí
výsypky na smíchovské straně nábřeží, přímo do lodí. Rekonstrukce
Jánského vršku je ovšem velmi složitá a dlouhodobá.
V rámci modernizace zástavby Žižkova jsou mnohé budovy likvidovány
a pouze hodnotná stavební díla zůstanou zachována. Záměr zbořit bývalou
školu na Komenského náměstí a na jejím místě postavit novou moderní
budovu Klub odmítl, neboť ve své původní struktuře je významným
uměleckým a dokumentárním článkem výstavby 2ižkova v 19. století.
Z ekonomického hlediska je zboření budovy v dobrém statickém i stavebně-technickém stavu nehospodárné.
Mimořádnou pozornost věnoval Klub stavbě nového TV vysílače Prahy
a uváděl, že bude necitlivým zásahem do panoramatu města. Protože
poloha petřínské rozhledny je ideálním místem pro městský televizní vysílač k pokrytí hluchých míst pražské kotliny, doporučoval Klub provedení
generální opravy rozhledny a zpevnění nosných prvků, aby TV vysílač
mohl i nadále využívat objekt pro nosič anténního systému.
V neposlední řadě Klub od svého založení sleduje stav pražských
i mimopražských hřbitovů a snaží se o zlepšení jejich stavu. Již před první
světovou válkou uvažoval Klub převzít Malostranský hřbitov do své péče.
Tehdy nepředpokládal, jaké obtíže nastanou při regulaci Plzeňské třídy.
Vysoké požadavky na automobilový provoz vyžadovaly rozšíření Plzeňské
třídy na úkor hřbitova. Již v roce 1926 došlo k prvnímu ohrožení, avšak
největší zkáza nastala v roce 1950. Přesto, že Klub třikrát protestoval
se státním památkovým úřadem, zahájila Pohřební služba hlavního města
Prahy v dubnu 1951 exhumační práce na ploše, určené pro rozšíření
Plzeňské třídy. Pozůstatky významných osobností byly přeneseny na nová
místa poblíž centrálního pomníku hr. Thurna-Hohenštejna, ostatní pozůstatky byly uloženy do společného hrobu. Rovněž architektonicky zajímavé pomníky byly přeneseny na jiná volná místa. Hřbitov byl dlouho
vydán vandalství. Klub se snažil mnoha žádostmi i osobními intervencemi
a účastí členů domácí rady na jednáních státních a kulturních organizací,
než byl hřbitov ohrazen.
Nemalé problémy jsou s historickými částmi Olšanských hřbitovů.
Po zrušení ohrazení nejstaršího I. hřbitova kolem kostela sv. Rochá byly
nejcennější plastiky sochařů Václava Prachnera, F. X. Lederera a dalších
výtvarných umělců vydány vandalství. Přesto, že spolek Svatobor dostal
v roce 1950 od ministerstva školství, věd a umění subvenci Kčs 100 000,
celkový stav se mnoho nezlepšil. V roce 1955 žádal Klub ohrazení I. hřbitova a žádal Národní galerii o zhotovení odlitků, nebo kopií nejvíce ohrožených plastik. Dne 30. listopadu 1955 upozornil odbor kultury Ústředního
národního výboru na velmi Špatný stav náhrobku Karla Sladkovského
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od J. V. Myslbeka. Žádná oprava ale nebyla provedena, takže současný
stav je velmi vážný a nebude-li provedeno náročné restaurování, nastane
úplná zkáza. Podobných příkladů je bezpočet.
Protože nesčetné žádosti byly bezvýsledné, zahájili členové Klubu
Za starou Prahu v roce 1974 brigádnické práce na nejzanedbanějším
II. hřbitově, na kterém pracují každou sobotu dosud. Hřbitov je dnes
upraven jako park s květinovou výzdobou a skýtá možnost odpočinku
občanů na lavičkách v příjemném prostředí, vzdáleném od dopravního
ruchu. Domácí rada zadala akad. arch. Zdence Novákové z Akademie
výtvarných umění zhotovení návrhu na úpravu historických částí Olšan
a v roce 1983 dala opravit velmi poškozený náhrobek manželky Bedřicha
Smetany Kateřiny, roz. Kolářové, neboť se nenašla žádná státní nebo
zájmová instituce, která by se o náhrobek postarala. Klub uspořádal pietní
vzpomínky u hrobů Václava Matěje Krameria, Viléma Blodka, Marie
Httbnerové, Karla Havlíčka Borovského, manželky Bedřicha Smetany
Kateřiny s proslovy významných vědeckých pracovníků a jeho cílem je,
aby tento památný hřbitov byl prohlášen za národní kulturní památku
a stal se pohřebištěm významných kulturních osobností našeho národa,
jako je tomu na Vyšehradě.
Nemalé úsilí věnoval Klub záchraně historického Ondřejovského hřbitova v Karlových Varech, když v roce 1953 byly ostatky Mozartova syna
Wolfganga Amadea Mozarta exhumovány a přeneseny na centrální hřbitov
v Drahovicích. Rozhodně vystoupil proti ničení náhrobků, neboť na Ondřejovském hřbitově zůstaly hroby i dalších velkých osobností, které proslavily Karlovy Vary. 15. prosince 1959 se zúčastnili zástupci Klubu Ing. arch.
Alois Kubíček, Ing. arch. E. Hnilička a Dr. J. Joachimová jednání se
zástupci odboru pro výstavbu, městského muzea, městské památkové
komise a projektového ústavu na odboru kultury KNV Karlovy Vary.
Výsledkem jednání bylo usnesení Ondřejovský hřbitov upravit a kapli
restaurovat pro výstavní účely. Usnesení, ale zůstalo jen na papíře a
hřbitov upadl, jako mnohé v lázních.
V roce 1966 upozornili plzeňští občané na neuvěřitelné pustošení hřbitova u kostela sv. Mikuláše. Klub požádal 8. 6. 1966 čj. 255/66 Městské
muzeum v Plzni a čj. 459/66 Krajské středisko státní památkové péče
v Plzni o zprávu, proč zde dochází k devastacím. Obdržel vysvětlení, že
má být rozšířena komunikace z centra na Slovany a ohradní zeď má být
posunuta o 8 m a hroby v tomto prostoru budou likvidovány nebo přeneseny na jiná místa. V navrhovaném pásmu byly hroby plzeňského purkmistra Kopeckého, zakladatele Škodových závodů a zejména Josefa Kajetána Tyla. Klub navrhoval jiné řešení vedení komunikace a v dopise
ministerstvu školství a kultury označil jednání za krajně nedůstojné.
V prosinci 1973 požádal Městský národní výbor v Plzni o sejmutí památkové ochrany na ministerstvu školství a kultury, neboť pustnoucí hřbitov
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se nalézá v centru města a stal se prý shromaždištěm různých živlů.
Ministerstvo žádost na likvidaci zamítlo a povolilo uvolnit pro komunikaci
jen 7 m. Hrob Josefa Kajetána Tyla byl zachován na původním místě
uprostřed parkové úpravy.
Klub se mnohokrát zabýval i ekologickou situací v našem městě.
Poukazoval na velmi špatný stav některých bývalých palácových a klášterních zahrad, zejména bývalého benediktinského kláštera v Břevnově.
Vážným problémem jsou stromoví na nábřežích a v ulicích. Značný dopravní ruch, vytvářející nadměrné množství smogu, dále vodohospodářské,
energetické, telekomunikační a inženýrské stavby a rovněž nahrazování
dlažebních kostek asfaltovým povrchem a odstraňování sněhu chemickými
prostředky ničí stromoví. Klub požádal vědeckého pracovníka Vysoké
školy zemědělské v Praze, aby zjistil hlavní příčiny odumírání stromů.
Výsledek odborné expertizy vzorků půdy na exponovaných místech vnitřního města prokázal, že je z velké části devastována. Domácí rada se
mnohokrát zabývala stavem přírodních areálů Šárky, údolí Prokopského
a Dalejského potoka a navrhovala jejich prohlášení za chráněné přírodní
rezervace.
V krátkém a zdaleka ne úplném rozboru nelze uvádět další významné
akce, které Klub plnil. Např. v roce 1957 protestoval proti zřízení rychločistírny v domě čp. 55 „U Steinitzů", proti zřízení zámečnické provozovny
v Hrzanském paláci, v roce 1962 proti zboření Beptovské kaple sv. Rodiny
pod Nuselskými schody, v roce 1960 upozornil na vážnou principiální
chybu na astronomické části Staroměstského orloje, která vznikla při
opravě v letech 1945—48, dal vyzvednout potápěči ze dna Vltavy vandaly
sraženou kamennou vázu, sousoší na Karlově mostě a žádal osazení kopie
zničené kamenné sochy Goliáše v 2elezné ulici. V roce 1988 podal návrh
na zapsání továrních objektů ČKD-Tatra Smíchov do seznamu památkových objektů a návrh na úpravu bývalého kostela sv. Michala na koncertní síň.
V posledních letech se domácí rada velmi intenzívně zabývala rekonstrukcí hotelu Palace a návrhy na výstavbu hotelů s mezinárodní účastí.
Rozsáhlá je i kulturní činnost, je pořádán oblíbený a navštěvovaný
cyklus přednášek „Hovory o Praze", vycházky po Praze a autokarové
zájezdy.
Za dlouholetou práci udělila rada Národního výboru hlavního města
Prahy 4. května 1989 Klubu Za starou Prahu medaili „Za zásluhy o hlavní
město Prahu".
Za deset let bude naše mladší generace bilancovat práci Klubu za celé
století. Možná, že některý historik bude se věnovat studiu rozsáhlých
písemných a fotografických dokumentů a zpracuje dílo, které obohatí
knihovnu Pragensií o další a dosud nepublikované poznatky.
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Stanovisko Klubu Za starou Prahu
k záměru rekonstrukce bývalého kostela sv. Michala
v Praze 1
Kostel sv. Michala je velmi významný svou architektonickou kvalitou,
polohou a zejména slavnými tradicemi počátků i revolučními událostmi
husitského hnutí v dějinách Prahy.
Jeho založení se datuje do počátku 14. století. Tehdy byl obestavěn
domy v náměstí a na jeho jižní straně byl hřbitov. V letech 1390—1406
se na zdejší faře konaly schůzky univerzitních mistrů, kterých se zúčastňoval i Jan Hus, který míval již v roce 1399 disputace s některými mistry,
v nichž hájil Viklefa. Po vysvěcení na kněze kázal v tomto kostele až
do roku 1402. Když se stal farářem Husův přítel mistr Křištan z Prachatic,
odmítl vyhlásit ve svém kostele na Husa klatbu. Po jeho odchodu do Kostnice, jel za ním a vymohl si 4. března 1415 navštívit ho ve vězení. Byl za to
uvězněn, ale na příkaz císaře Zikmunda byl propuštěn a vrátil se 18. března do Prahy. Křištan byl v letech 1434—37 rektorem univerzity a zemřel
v roce 1439 ve věku 71 let.
Jeho nástupcem se stal Petr Mladěnovic, který vystupoval proti radikálním Táborům. V roce 1438 byl zvolen za rektora Karlovy univerzity,
byl členem poselstva do ftíma k papeži v záležitosti potvrzení kompaktát
a ustanovení Rokycany arcibiskupem.
Kostel sv. Michala byl mezi farními svatyněmi, v nichž se jako v kostelích sv. Martina, Mikuláše a Vojtěcha v Jirchářích začalo již v roce 1414
podávat podobojí.
Po bitvě na Bílé Hoře daroval císař Ferdinand II. kostel i faru servitům, kteří neznali český jazyk. Za podpory císaře koupili okolní měšťanské
domy a vystavěli nový kostel s klášterní budovou. Tehdy byla asi zničena
kazatelna, z níž kdysi kázali Mistr Jan Hus, Křištan z Prachatic, Jakoubek
ze Stříbra, Petr Mladenovic a další.
Dekretem císaře Josefa II. z 23. 6. 1786 byl klášter zrušen a v roce 1789
byl kostel prodán. Odsvěcený památný objekt se stal skladištěm petroleje
a později papírenského závodu.
V roce 1902 se jednalo v zasedání městského zastupitelstva Prahy
o zboření tohoto kostela. V hlasování 26 hlasy proti 24 byl zachráněn.
Hlavní zásluhu měli členové zastupitelstva Dr. Luboš Jeřábek a Ing. Jan
Herain, členové domácí rady Klubu Za starou Prahu a ředitel Národního
divadla Fr. A. Šubert (viz Ruth Kronika král. Prahy, 1904, 729).
Současný stav a návrhy na využiti
Kostel sv. Michala je v podstatě gotického původu, přestavěný slavným
barokním architektem I. de Prée. Jeho umístění v těsné návaznosti na
centrální prostory města — Staroměstské náměstí a na Malý ryneček —
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v blízkosti tras metra s napojením na pěší trasu Můstek — Melantrichova
ulice — Staroměstské náměstí — zvyšuje hodnotu této lokality pro funkční
vybavenost města.
V 19. století byla do prostoru kostela vestavěna několikapatrová kombinovaná dřevěná a ocelová konstrukce. Do nedávné doby byl interiér
využíván jako velkosklad Drobného zboží Praha. Tento velkosklad neúměrně zatěžoval dopravu těžkými nákladními auty Michalskou i Melantrichovou ulicí a ve stísněných poměrech těchto středověkých tras byl
vždy kvalifikován jako urbanistická závada. Velkoobchod Drobné zboží
objekt opustil a v současné době není obsazen.
V rámci dislokačních úvah Národního výboru hlavního města Prahy
byl kostel uvažován zprvu pro depozitáře Státní knihovny, avšak tím by
se doprava prakticky nezlepšila a proto je tento záměr posuzován jako
nevhodný.
Naskýtá se nyní mimořádně výhodná situace rehabilitovat tuto vzácnou, v interiérech zachovalou a konstrukčně stabilní stavbu. Obnovením
původního třílodního prostoru by centrum města bylo obohaceno o výstavní, koncertní a shromažďovací prostor (pro cca 600 osob) pěšky
i metrem dobře přístupný.
Pro tento účel vypracoval Státní ústav pro rekonstrukce památkových
měst a objektů na základě průzkumů několik studií pro kulturní využití
této velkoprostorové stavby (výstavní síň pro NVP-ÚHA nebo koncertní
síň pro Českou filharmonii), které plně prokázaly životaschopnost rehabilitace této památky, za předpokladu, že pro jeho zázemí bude využit
některý z přilehlých objektů bývalého kláštera servitů, se kterými byl
kostel propojen (čp. 460, 461-2, 967 atd.).
O využití bývalého kostela projevily zájem RaJ Praha 1 pro velkokapacitní stravovací zařízení všech forem. Předpokládá se možnost gastronomicko-společenského využití všech pater i půdních prostor i napojení
na provoz „U Prince". Tento záměr předpokládá ponechání přepatrování
objektu, nahrazení stávajících dřevěných a ocelových konstrukcí jinými
konstrukcemi, vybudování velkých výrobních prostor v archeologicky
náročném podzemí a přeměnění Michalské ulice na zásobovací zcela
přetíženou trasu.
Z těchto hledisek je záměr pro město i stavbu samu naprosto nevhodný.
Znamenitý prostor stavby, vzácný ve své stejnolodní podobě, by zůstal
přepatrováním zničen na další staletí. Nové investičně drahé konstrukce
by zřejmě stabilitu stavby ohrozily (pilíře, základové poměry). Zlikvidování suterénu, jeho vybagrování by porušilo archeologicky velmi cenné
a dosud neznámé podloží stavby (románský původ stavby naznačuje nově
odhalené kvádříkové zdivo). Nutná obslužná doprava tak velkokapacitní
výrobny by prakticky zničila pracně obnovený pěší provoz obchodních
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tras Melantrichovy — Michalské ulice. Zázemí této velkokapacitní výrobny
kuchyňské provozovny i skladové hospodářství dle hygienických předpisů
by bylo velmi rozsáhlé a na místě je obtížně řešitelné.
Klub Za starou Prahu proto považuje tento záměr za naprosto nevhodný a nekulturní, nesouhlasí s ním a odmítá realizaci této myšlenky. Naopak
plně podporuje záměr rehabilitovat stavbu pro kulturně společenské využití s předpokládaným využitím sálového prostoru pro koncertní účely.
Závěr
Vyklizením stavby se naskýtá mimořádná příležitost obohatit centrum
města o architektonicky a historicky významný objekt.
Klub Za starou Prahu rozhodně odmítá záměr vybudovat v bývalém
kostele, ve kterém kázal Mistr Jan Hus, velkokapacitní stravovací a restaurační zařízení, neboť je to řešení naprosto nekulturní a budoucí generace by Klub musely odsuzovat. Proto jednoznačně podporuje záměr
rehabilitovat objekt pro kulturní využití.
Upozorňujeme na rozsáhlou dokumentaci, kterou již pro tyto účely
vypracoval Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů,
která se může stát vhodnou základnou pro urychlené řešení rehabilitace
této památky s nespornými estetickými kvalitami, polohou a zejména
se slavnými husitskými revolučními tradicemi našeho národa.
Předsednictvo
Klubu Za starou Prahu
1989

Stanovisko Klubu Za starou Prahu
k připravované rekonstrukci Domu umělců
Předsednictvo Klubu Za starou Prahu předkládá své stanovisko
k připravované rekonstrukci Domu umělců, o které jsme se dozvěděli
některé velmi znepokojující podrobnosti. Rozhodnutím zahájit tuto velmi
žádoucí generální opravu již po skončení současné sezóny, vzniká nepřirozený tlak na rozhodování, který by mohl vést k přehlédnutí některých
aspektů a tím k závažným chybám, jejichž následky by měly neodstranitelný dopad na další postavení této Národní kulturní památky, nedávno
prohlášené vládou ČSR, v naší kulturní historii.
Jsme si dobře vědomi stísněného a nedostatečně vybaveného prostředí
v zázemí Dvořákovy síně, společného pro Malý a Varhanní sál a vítáme
spolu s Českou filharmonií možnost jeho rozšíření a technického i estetického zlepšení. „Rudolfinum" ho dnes neposkytuje zejména proto, že v jeho
prostorách je umístěno i mnoho funkcí, které s činností České filharmonie

30

přímo nesouvisí (dékanát AMU, knihovna konzervatoře apod.). Bylo vystavěno jako stánek pro prezentaci hudebního umění spolu s uměním
výtvarným na svou dobu na vysoké architektonické úrovni a mohlo se
směle měřit s nejvýznamnějšími evropskými reprezentativními stánky
umění.
Tuto architektonickou, uměleckou a řemeslnou kvalitu, dominující
zejména ve dvou ústředních prostorách (Dvořákově síni a dvoraně bývalé
galerie) a dokumentující vysokou úroveň naší kultury druhé poloviny
19. století je třeba respektovat, i když všechny prostory nemohou v současné době sloužit původnímu účelu. Bylo by tedy mylné očekávat, že
by rekonstrukcí Domu umělců mohla být vyřešena palčivá potřeba stálé
budovy České filharmonie, odpovídající všem současným nárokům velkého
hudebního tělesa. Rekonstrukcí je možno mnoho zlepšit, ale pouze v rámci
prostorových možností této kulturně významné stavby. Kdybychom
však chtěli zásadně měnit její architektonický koncept a zasáhnout podstatně do skladby prostorů, dopustili bychom se omylu, protože bychom
narušením původní prostorové harmonie ztratili její kvalitu, aniž bychom
do ní mohli vložit novou kvalitu souznějící. Chápeme, že v jistém směru
je pro Českou filharmonii iniciativní nabídka projektanta na vybudování
nového komorního sálu lákavá (možnost odlehčit Dvořákově síni zejména
pro nahrávání, protože koncertních komorních sálů na rozdíl od velkých,
není nedostatek), ale domníváme se, že budovat nahrávací sál za cenu
ztráty jedné ze dvou kompozičních dominant Národní kulturní památky
je nepřijatelné, jak uvádí ve svých stanoviscích státní památková péče
a je navíc nekulturní.
Její dnešní využití je nepřiměřené jejímu významu, ale kromě toho,
že by současně mohla mít své původní využití jako galerie plastik, mohla
by se stát důstojným společenským prostorem pro Malý a Varhanní sál.
Rekonstrukce památek je speciální architektonický obor, který vyžaduje kromě zkušeností a znalostí od architekta též pokoru a lásku k hodnotě díla vytvořeného jiným architektem, jistou kongenialitu a schopnost
tvůrčího přizpůsobení se. Pokud architekt tyto vlastnosti nemá a není
schopen odhadnout, co si ve kterém prostředí nebo architektuře může
dovolit, aniž by snížil úroveň původního díla, nemá právo takovou práci
provádět.
Jiným nebezpečím je pro rekonstrukci každého objektu, je-li pro jeho
opravu uvolněno předem (bez seriozního propočtu na základě podrobného
průzkumu, vycházejícího ze studie skutečných potřeb) vyšší, než nutné
množství finančních prostředků. Svádí to potom projektanta i dodavatele
k většímu rozsahu prací, k větším zásahům do architektury objektu,
ve snaze využít tyto prostředky.
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A v tomto konkrétním případě je ještě jedno nebezpečí. Pokud se
nesplní původní předpoklad, že po rekonstrukci budou v Domě umělců
pouze činnosti bezprostředně související s činností České filharmonie,
není možné očekávat skutečné funkční zlepšení, protože pro něj nebudou
vytvořeny prostorové možnosti (podobně jako při vybudování nového sálu,
který by vyžadoval nové zázemí, včetně vertikálních komunikací).
Protože čas rozhodování je právě teď, je velmi důležité rozhodnout
správně. Hledisek je mnoho a ne vždy je v silách toho, kdo rozhoduje,
všechna uchopit. Připomínáme, že autorem této vynikající budovy je
slavný český architekt Josef Zítek, autor i Národního divadla.
Kádi bychom tímto naším stanoviskem přiblížili hledisko kulturní,
které pokládáme ve věci Národní kulturní památky Dům umělců za zásadní a jehož pominutí by jisté mělo velkou negativní odezvu v široké
naší i evropské kulturní veřejnosti.
Předsednictvo
Klubu Za starou Prahu
1989
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Milan Pavlík
František Kašička
Osmá soutěž na dostavbu Staroměstského náměstí
a radnice
Osmá
dostavby
zklamali
zklamala
výsledků

soutěž na architektonické řešení Staroměstského náměstí a
Staroměstské radnice neskončila úspěšně. Dle mínění poroty
architekti, dle mínění těch, kteří do poroty nebyli nominováni
porota, dle mínění soutěžících se staly chyby v prezentaci
soutěže.

Nebývalý zájem architektů i veřejnosti zaskočil nejen porotu, ale
i kritiku. Zdá se však, že stojaté vody se hnuly, hlavně díky oné anketě
tak zatracované, či naopak vítané. Anketa pokračuje v dopisech laiků
i odborníků redakcím. Přes okřiknutí veřejnosti p. Valterovou-Sedlákovou
(Tvorba 19/88, Mladá fronta 13/88) občané nenechávají zahynout onen
útlonký výhonek demokratismu: stále se budoucností tohoto prostoru
zabývají. Ví totiž zřejmě lépe než někteří odborníci, že prostor Staroměstského náměstí není pouze volným cvičištěm pro architekty, prostorem
pro experiment, či pro nezávazný slovní šerm kritiků, ale prostorem,
který má statut Národní kulturní památky a těší se proto jak legislativní
ochraně, tak zcela přirozenému zájmu občanů.
Článek Jiřího a Jany Ševčíkových v Atelieru č. 1/88 (dále pouze Ševčík)
reagoval velmi pohotově na výsledky soutěže. Tato pohotovost však s sebou
nesla i stinnou stránku. Omezila hlubší poznání materiálů, o nichž psal.
Je to pochopitelné. Ani porota to neměla lehké, natpž autor, který sám
v úvodu svého výše citovaného článku si stěžuje na to, že „áni zběhlý
profesionál nemůže návrhy posoudit, když chybí základní dokumentace".
Ševčík ale svá tvrzení opakoval i v několika dalších článcích (Umění
a řemesla 2/88, Cs. architekt č. 14 aj.), aniž by se zamyslel nad některými
argumenty, které mezitím zazněly v jiných diskusních příspěvcích (Čs.
architekt, Tvorba, Práce, Umění ČSAV). Autor hájí pouze skupinové
zájmy úzké generační vrstvy, povaha jeho diskusních příspěvků je nátlaková vzhledem k přípravě podmínek pro další soutěž 1993.
Je tudíž zřejmě potřebné pokusit se o střízlivé posouzení faktů a uvést
i odlišná názorová východiska v době, kdy bouřlivost reakcí na výsledky
soutěže poněkud již opadla.
Většině architektů i veřejnosti je totiž jasné, že jde totiž o víc než
jednu stavbu, ale o osud srdce historického jádra města, přes všechny rány
obdivuhodně zachovalého a v užším smyslu o prostor náměstí, kterých
se v Evropě nepočítá na desítky, ale na prsty jedné ruky.
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S některým hodnocením Ševčíkovým souhlasíme, jsou nám dokonce
sympatická. „Radnice se podobají nádražím, hotelům a obchodním
domům" je citát z úvodní pasáže jeho článku, který platí bohužel i pro
některé případy jím vybrané, jako „osvěžující". Připojujeme se i k jeho
názoru, že je zřejmě omylem soudobý architektonický výraz deformovat
střechami, výpůjčkami z tvaroslovné zásobnice postmodernismu a domnívat se, že touto metodou se více přiblížíme k prostředí. Vznikají bastardi,
kříženci bez jasného názoru na základní poslání úkolu i architektury
vůbec. Souhlasíme i s jeho míněním, že „podkrovní salon odmítnutých
nedává také příliš povzbuzující podívanou".
Jakmile však Ševčík se chce postavit k problému pozitivně, vybrat
nadějné projekty, vidíme, na jak tenkém ledě se pohybuje. Je to ostatně
známá skutečnost z historie. Zatím co soudobá teorie nazývala v přechodných obdobích moderním to, co z hlediska zpětného dějinného pohledu
se nám jeví jako mrtvý záliv vývoje, skutečně progresivní architektura
vznikla zcela jinde, často nepoznána a soudobou kritikou neregistrována.
Tomu tak bylo v renezanci i jindy (Matějček, Dějepis umění, str. 105).
Ševčíková these o volné parcele, na které lze převádět různé, jak autor
poeticky nazývá „osvěžující názory", „technické skulptury s průhledy
do historie", „koncentrovanou esenci místa", „magické prostory, v nichž
cítíme více historie, než-li v doslovné citaci", je sice půvabná, má vzlet
a fantazii, ale ve skutečnosti je to pokyn k barbarskému činu zlikvidování
nesporných kulturních hodnot.
Již svojí první větou v citovaném článku odhaluje Ševčík svůj největší
omyl. Soutěž nebyla pouze soutěží na dostavbu Staroměstské radnice,
byla to soutěž na architektonické řešení Staroměstského náměstí a dostavby Staroměstské radnice. Není to zbytečné slovíčkaření. Je to diametrální
rozdíl přístupu k řešení, v pochopení smyslu a pojetí úlohy. Slo především
o dořešení Staroměstského náměstí jakožto nadřazené urbanisticko-architektonické hodnoty, a teprve z toho vyplývající úlohy dílčí — dořešení
dostavby radnice.
Toto dobře věděl vypisovatel soutěže, neví to však jeho přísný kritik.
Cítí to však správně Široké vrstvy obyvatel Prahy, jak je zřejmo z ankety.
Z tohoto základního omylu vyplývá řetězec Ševčíkových omylů dalších.
Na úlohu se dívá jako na úlohu postavení novostavby na volnou parcelu.
Podle našeho názoru tato parcela není volná jako každá druhá na zeleném
drnu. Je naopak dosud v plném rozsahu zastavěná. Ačkoliv se toto tvrzení
zdá na první pohled absurdní, rozhodně to potvrdí stavebně archeologický
průzkum. Výsledky stavebně-historického průzkumu dle našich zkušeností a dle dochovaných plánů značně podmíní možnosti novostavby.
Stručně řečeno, především zástavba románská a pozdně gotická je dosud
na staveništi plně zachovaná v rozsahu 1/5 až 1/3 původní hmoty objektu.
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Dr. Líbal případně nazval toto staveniště „Pražskými Pompejemi". Důvodně se předpokládá existence ne torz, ale podstatných částí významných
objektů. Výkopem budou zřejmě nalezeny důležité části i detaily odstraněných staveb. To nesporně zkomplikuje založení novostavby. Zapojení
těchto objektů do suterénu novostavby zůstává stále problémem, se kterým
jsme se v Praze v minulém čtvrtstoletí nedovedli vyrovnat (Prior), nebo
vyrovnali značně uboze (ponejvíce jejich likvidací).
Přistupme však na optimistickou verzi, že „tentokrát budeme poučenější" a že na této parcele lze postavit novostavbu.
Ihned se vtírá otázka, co je toho vlastně příčinou, že po osmi soutěžích
a po takřka 500 návrzích není možno vybrat jediný návrh, který by se
mohl realizovat a neměl stejný osud jako novostavba Staroměstské radnice
Petra Nobile z roku 1839. Jak známo realizace jeho návrhu byla pro odpor
veřejnosti zastavena, předělána a nakonec s úlevou zbořena. Je přece
tristní a pro budoucnost alarmující skutečností, že bylo vypsáno několik
soutěží na její přestavbu či likvidaci ještě v době, kdy tato budova stála.
To by se zřejmě nyní stát nemělo. Při tom se jak v minulosti tak nyní
účastnily soutěže všechny špičky našich architektů, profesoři, střední
i mladá nastupující generace. Všichni se vždy snažili současnými, „soudobými" prostředky řešit úkol. Zpětně však zjišťujeme, že právě to, že
všechny návrhy byly příliš „současné", „soudobé" se všemi negativními
rysy pomíjivosti, dočasnosti ev. módnosti se jim stalo v tomto prostoru
osudem a jejich prohrou.
Vzniká otázka, zda-li tak obtížná řešitelnost úlohy nebyla vyvolána
právě stereotypním zdůrazňováním a požadováním „soudobého", „moderního" výrazu. Ve skutečnosti to totiž znamená, že v archivech Útvaru
hlavního architekta a v archivu Národního technického muzea se hromadí
„moderní" návrhy z roku 1839 Petra Nobileho — neogotizující, „moderní"
a „soudobé" - historizující kompilativní Vejrychovy z roku 1901 a Cechnerovy z roku 1904 „moderní" — secesní Hiibschmanovy či Engelovy
z roku 1909, „moderní" funkcionalistickcé F. M. Černého a V. Ililského
z roku 1938, „soudobé" nacisticko-germánské z doby okupace P. Schmidthammera atd. Jsme společně upřímně rádi, že žádný z nich postaven nebyl.
Všechny tyto epochy využily svého práva „zanechat svoji stopu",
vyjádřit se soudobou řečí, moderním výrazem. „Modernost" však vyvanula, stala se naopak retardující už brzo po vzniku návrhu. Sami autoři,
pokud se účastnili po letech další soutěže, své starší návrhy svými novými
návrhy „ještě modernějšími" vlastně odsuzovali. Nevznikl ani jeden, který
by za všeobecného uznání přežil alespoň svoji generaci. To však stavba,
postavená na Staroměstském náměstí musí dokázat, nebo se stane stejnou
zátěží pro budoucí generace, jako např. realizace v roce 1839 „moderního
návrhu" architekta Petra Nobile.
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Zdá se, že od roku 1839 až dosud jsme se pokoušeli obrazně řečeno
implantovat novotvar do stabilizovaného, hotového organizmu, který má
určité obranné reakce, imunologické bariéry. Svéhlavě opakujeme tvrzení,
že toto historické prostředí musí přijmout novotvar, protože to čest stavu
architektů žádá. Výsledek je nulový. Místo studie proč tomu tak je, chceme
operovat dále, i když zřejmě existují a nabízejí se i jiné metody zcelení
zraněného místa.
Máme za to, že na Staroměstském náměstí může být realizováno pouze
dílo, jehož hlavním znakem není „soudobost", která je relativní, ale genialita, aby se o něm mohlo uvažovat po tolika prohrách.
Kde je však vzít po stoletém marném snažení?
Všimněme si ještě jedné věci. Ani skutečně geniální řešení (Gočár 1909)
v tomto prostředí však ještě neznamenalo optimum. Z historického odstupu
umožňujícího nadhled, bylo správně odmítnuto. Gočárovo řešení věžovou
stavbou bylo smělé, kompozičně velkorysé, ve své době moderní. Jeho
realizace by však zničila nejen panoramatické pohledy na Staré Město,
ale i prostor Malého rynku a přilehlý blok radničních domů, které moderní
stavebně-historické průzkumy označují za prvořadé.
Tyto objekty i prostory by se dnes neodvážil zlikvidovat nikdo, patrně
ani sám Gočár ne. Stačilo pouze 80 let k velkému posunu oceňování
prostorotvorných hodnot Starého Města.
Stejně tak by si nikdo dnes nedovolil ani pomyslet na realizaci velkorysých asanačních záměrů ze začátku století. Dokonce ani největší zastánce
oné velmi ošidné theze, že „každá doba má právo se zapsat do tváře
města svými soudobými prostředky". Bylo skutečně „progresivní", moderní" prosadit myšlenku likvidace nejen severní strany náměstí, ale i východní včetně paláce Kinských, Týnské školy, domu „U zvonu" a další, kterými
se dnes Praha pyšní, nebo propojit bulvárem Pařížská — Václavské náměstí Letnou s Novým Městem? Dnes je jasné, že to byly záměry zcestné.
pseudomoderní, pseudopokrokové. Bohužel pravdu poznala dříve amatérská veřejnost výtvarníků, spisovatelů, básníků a zdravý rozum občanů,
nežli profesionální urbanisté, architekti a teoretici asanací.
Jestliže tedy v urbanismu pozorujeme zcela zřetelný posun od radikálních zásahů k oceňování urbanistických kvalit rostlého historického města
(a žádný urbanista dnes by ani nepomyslel na radikální zásah v tomto
útvaru), můžeme konstatovat první rys vnitřní filosofie neúspěchů všech
soutěží a odvážit se prognosy. Tvrdíme, že stále více a více se bude hodnotit organismus celku, jeho identita, jeho historické hodnoty, jeho genetické znaky, odlišující ho od všech ostatních útvarů. Tuto osobitost musíme
podporovat, ne oslabovat.
Autoři návrhu č. 224 navrhují proto prozkoumat možnosti odlišné cesty,
zjistit hranice jejích možností, její úskalí i její pozitivní stránky. Jde
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o kombinovanou metodu rekonstrukce, anastylosy a novotvaru, založenou
na co možno hlubokém poznání materiálu.
Tuto cestu příkrými slovy Ševčík (i Sedláková-Valterová) odsuzuje
v tomto článku i jeho derivátech. Projevuje však ve znalosti rekonstrukčních metod takové neznalosti, neguje celý vývoj rekonstrukční praxe
nejméně dvou generací, zkresluje i celý soudobý obraz moderní rekonstrukce historických jader měst v Evropě, že nelze než uvést některá fakta.
Zůstávat na pozicích Riegelovy školy ze začátku 20. století je neudržitelné.
Není také přijatelné podsunovat autorům jiné záměry než měli, projevovat
přezíravou neznalost projektu i faktů, zdobit pejorativními adjektivy pojmy, které jsou solidní.
Uveďme proto některé myšlenky návrhu č. 224, který tak přesvědčivě
zvítězil v anketě. (Dostal 36 °/o hlasů, což je nadpoloviční většina z hlasů
pro dostavbu). To snad je pro autory lichotivé; za nejdůležitější považují
však fakt, že tuto metodu zvolilo ještě několik dalších kolektivů, vesměs
mladých architektů, šlapajících na paty střední generaci.
Neznamená to, že „cosi je ve vzduchu?" s čím se musí vyrovnat nejen
dnešek, ale s čím se bude muset vyrovnávat hlavně budoucnost? To patrně
vyděsilo zastánce „high-tech" (low-tech?) tak, že v žádném článku neopomenou pokusit se zadupat do země tento výhonek nového myšlení v řešeni
této přes sto let staré úlohy. Je to však pošetilé. Návrhy existují, jsou
publikovány, veřejnost je zná.
Ve shodě se soutěžními podmínkami museli všichni soutěžící řešit
úlohu jako celek. Prostor Staroměstského náměstí jako jádro širšího celku
Starého Města, dosud značně zachovaného a žijícího, je hodnota vyššího
řádu nežli dostavba. Podle soutěžních podmínek museli soutěžící řešit
všechny strany náměstí. Rozvinuté pohledy existujících stěn náměstí vůči
stěně určené k dostavbě radnice jsou v poměru asi 85 ku 15 %. Stejně
tak se jeví vztah plochy náměstí k ploše předpokládaného staveniště
křídla radnice. Výrazně převažuje tedy dochovaná část onoho mimořádně
cenného obrazu, který je z 15 % poškozen, z 85 °/o zachován (podmínka
soutěže — zachovat i severní stranu náměstí).
Vzniká otázka, zdali lze chybějící části tohoto nesporně významného
architektonického prostoru obnovit a zcelit ne kontrastní metodou, ale
rehabilitovat ho ve stavu, který lze nazvat optimální. S touto otázkou
souvisí další, co lze u postupně rostlého útvaru nazvat optimálním stavem
a jaké je nebezpečí subjektivního hodnocení tohoto optima.
Dále je důležité zjistit povahu parcely, tzn. zjistit zdali je to parcela
volná, nebo je-li již v podstatě zastavěná.
Dále nutno zodpovědět otázku, zdali objektivní informace, které jsou
k dispozici, jsou takového rázu, že umožní seriozní rekonstrukční akci.
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S touto otázkou souvisí i otázka, zdali je vyvinuta metodika takové práce
na úrovni a zdali rekonstrukční postupy jsou dnes anachronismem, nebo
naopak, zdali existují významná a pozitivní řešení obdobných úloh u nás
i v Evropě. Je důležité také zjistit trend vývoje obnovy historických
jader evropských měst.
Dále je nutno dát odpověď na otázku, zdali krásná historická budova
je pouze „památkou" nebo stále žijícím uměleckým dílem, které hovoří
i k současnosti často velkou výtvarnou silou a jejíž hodnoty každá doba
odkrývá vždy v nových souvislostech, v nových horizontech našeho poznání.
Za základní myšlenku návrhu č. 224 považujeme hodnocení stavu
zástavby západní části náměstí: až do roku 1838 (lépe konce 18. století),
byl optimální jak po stránce hmotové, rytmické, obrysu, měřítka i hodnot
jednotlivých objektů. Slo nad to o díla prvořadá — Východní křídlo radnice pocházelo zřejmě z parléřovské hutě, průčelí Křenová domu řešil buď
sám K. I. Dienzenhofer nebo někdo, kdo tvořil pod jeho vlivem.
Nobileho radnice z roku 1838 byl nešťastný projev tehdy „moderního"
architekta, který nebyl nikdy přijat v tomto prostředí a který dosud
negativně působí na dnešní architekty svojí „špalkovitou" hmotou
(Hiibschmann).
Obecně je známo mnoho pohledů na historický stav náměstí, vedut
a plánů.
Náměstí od doby prvních fotografických nadšenců je také nejvíce
fotografovaným pražským prostorem. Na nedostatek dokumentace historického vývoje celého souboru si skutečně nemůžeme stěžovat.
Tyto podklady jakkoliv zajímavé nejsou však uspokojující, nemohly
se stát podkladem pro rekonstrukční metodu, pro kterou se autoři návrhu
č. 224 nakonec rozhodli.
Vznikla by totiž patrně nevěrohodná replika s mnoha spornými body
a nejistými detaily u objektů, zmizelých před polovinou 19. století, tj. před
vznikem fotografie. Byla by to skutečně volná replika či parafráze, proti
níž bychom se postavili nejen Ševčík, či Valterová-Sedláková, ale i my.
Impulsem pro změnu našeho názoru, kdy převážily důvody pro metodu
rekonstrukce a anastylosy, byl převratný poznatek, že původní východní
křídlo radnice parléřovské huti dosud na náměstí stojí v plné třetině
originální hmoty se všemi detaily.
K tomuto poznání, které se dále intenzívně studuje, autoři došli rozborem archivní dokumentace a při opravě východní části radnice, které
v SURPMO vedli.
To je ovšem zásadní zvrat celé situace. Na náměstí dosud stojí před
divákem viditelná více než celá třetina původního průčelí radnice včetně
dvou travé kleneb bývalého podloubí.
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Když byly nalezeny plány všech objektů před stavbou Nobileho (mimo
suterény) a dokonce fasáda celého průčelí radnice sice po josefínské
opravě, ale se zásadními vazbami staré radnice, která potvrdila hodnověrnost některých vedut (např. Kohlovy rytiny 1787), zdá se, že máme
dostatečné podklady k seriozní rekonstrukční činnosti.
Z původní radnice parléřovské huti zůstala dále zachována další asi
čtvrtina objektu pod zavážkou parčíku (to nesporně prokáže archeologický
průzkum). V této zavážce budou nalezeny podle našeho předpokladu a
zkušeností z obdobných akcí mnohé originální detaily. Půdorys je tedy
bezpečně znám jak z plánů, tak z odhalených stavebních residuí, celá
třetina průčelí dosud stojí, všechny výškové parametry jsou tudíž jasné,
známé a viditelné každému, kdo se postaví před věž z východní strany.
Podle sond v Nobileho křídle budou po odstranění torza nalezeny další
doklady ve styku původní budovy a Nobileho přístavby na boční stěně
věže (portály, detaily napojení krovu atd.).
Klenby a tvary přízemí i prvního patra se zachovaly v části dosud
stojící (vstupní chodba do pražské kanalizace).
Je tedy dostatek důkazů k solidní rekonstrukční práci týmu odborníků,
obnově význačné památky parléřovské hutě a vyřešení letitého problému
náměstí? Domníváme se, že ano a s týmem dalších odborníků jsme to
připraveni projekčně dokázat.
Samozřejmě problémy nebudou jednoduché, ale na tuto práci je v různých ústavech (SUPPOP, PSPPOP, ČSAV, SÚKPMO, MK-Ateliery) dostatek odborníků, kteří se podobnými problémy denně zabývají. Mají vypracovánu metodiku, restaurátorské postupy, vybudované realizační týmy.
Podle našeho názoru je tedy možná dostavba x-adnice kombinovanou
metodou vědecké rekonstrukce, anastylosy a dostavby soudobými prostředky, nebo novostavbou v částech málo průkazných (nádvorní průčelí,
některé dílčí úkoly). Je to cesta laciná, netvůrčí, bez možnosti kontaktu
s výtvarnou součinností? Podle našeho názoru není — je to cesta pozitivní.
Jsou to postupy známé, mnohokrát realizované s vynikající tradicí
i výsledky (Plečníkovy a Janákovy akce — Hrad, Frágnerova díla —
rekonstrukce Karolina, středního křídla Hradu, Betlémské kaple, Hlavatého a Kunce Anežský klášter, Janákovy úpravy Staroměstské radnice,
rekonstrukční práce prof. Sokola — Hrad atd).
Autoři měli možnost spolupracovat ještě s prof. Frágnerem a dlouholetým šéfem jeho ateliéru arch. Láchou. Domnívají se, že řešení památkářských problémů prof. Frágnerem ukázalo dobrý směr této činnosti
(např, detaily Karolina, Betlémské kaple).
Předpokladem úspěchu právě prof. Frágnera bylo, že se dovedl obklopit
týmem odborníků (Líbal, Stefan, Kubíček, Wirth, Borkovský) i výtvarníků,
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kteří byli schopni úkoly řešit. Tato cesta je možná i dnes. Kombinovanou
metodou rekonstrukce, anastylosy a dotvoření soudobými prostředky
vznikla tak díla životná, výtvarně plně hodnotná, vědecky fundovaná,
obohacující specificky celou naši národní kulturu.
Jsou využita k potřebám dnešní společnosti maximálně. Je směšné
projevovat obavy z disonance využití prostor historických budov pro současné účely. Zasedání státních orgánů ve Španělském sále na Hradě,
využití Černínského paláce pro reprezentaci moderního státu, symposia
v Karolinu, oblíbenost promocí v Karolinu a svateb na Staroměstské
radnici, Národní galerie v Jiřském a Anežském klášteře, to jsou snad obecně známé příklady, které dokazují neudržitelnost obav tohoto druhu.
Opak je pravdou. Architekti vnést nový život do historických budov
dovedou.
S otázkou možnosti dostavby je nutno se dotknout problému, zdali
parcela určená pro dostavbu je volná.
Jak již bylo řečeno, jde tedy o parcelu „Pražských Pompejí", které
Nobileho radnice nezničila. Tuto parcelu považovat za volnou stavební
parcelu je absurdní. Objekty parléřovské radnice a Dienzenhoferem upravovaného Křenová domu, které jsme navrhli rekonstruovat; tam dosud
stojí v celé jedné pětině až třetině své hmoty.
Jestliže bylo zjištěno, že rekonstrukce východního křídla radnice
ve světle faktů je možná a snad jen otázkou profesionální zdatnosti, tím
méně problémů má tzv. Krenův dům. Jednak čtvrtina jeho hmoty na
náměstí dosud stojí (i když neviditelně — pod dlažbou). Jednak fotogrammetrická rekonstrukce jeho velmi krásných průčelí není problémem,
patří mezi nejdokonaleji profotografovaným objektům Prahy. Bude zajímavým úkolem prověřit náš soud, že velmi jemná architektonická kompozice fasád, sjednocující starší objekty, je buď dílem samotného K. I. Dienzenhofera nebo architekta tvořícího pod jeho vlivem v letech 1720 až 1730,
tedy v době významné aktivity K. I. Dienzehofera v této lokalitě. Vnitřní
prostorová struktura je dokonale známa ze zachovaných plánů. Jeho využití pro restaurační zařízení, využívajících skvělých výhledů na Staroměstské náměstí a do Pařížské ulice, přirozeným způsobem navazující na
kdysi slavnou kavárnu Austrii, existující zde až do zboření objektu se
přímo nabízí.
Tento „podchoditý" dům, jak se nazýval, byl ukončujícím objektem
Pařížské třídy od roku 1895 (výstavba Schierova domu arch. Kříženeckého
— fixujícího vlom Pařížské ulice do náměstí) až do jeho zboření v roce
1901. Ukončoval tehdy průhled bulváru Pařížské ulice. Tento bulvár tedy
byl ukončen (směrem k náměstí) stejně jako další pražské bulváry. Krenův
dům byl zbořen z jiných důvodů, z důvodu vedení elektrické dráhy
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Celetná — Pařížská a z důvodů primitivně prospěchářských — zvýšení
ceny asanačních parcel.
Obnova Křenová domu je nejspomější částí projektu č. 224. Názor
autority současné poroty o nutnosti zachování průlomu Pařížské ulice
do náměstí se tu kříží s názorem autorit jiných (Janák, Stech, Poche,
SUPPOP — viz podmínky soutěže atd.). Tito považovali průlom za chybu.
Uvolnění pohledu z náměstí na boční fasádu kostela sv. Mikuláše
považovali za chybu ne K. I. Dienzenhofera, ale arch. Kříženeckého do
Pařížské ulice z r. 1906 a docenění ztráty originální prostorové koncepce,
vytvořené K. I. Dienzenhoferem i J. B. Santinim je záležitostí různých
názorových přístupů k tomuto problému..
Chceme pouze poznamenat, že ponechání hmoty Křenová domu, která
minimálně pět let ještě stála v průhledu Pařížské ulice (1896 až 1901)
při existenci Pařížské ulice (viz foto Eckert), vlastní Pařížskou ulici neovlivní. Ta zůstává intaktní a respektujeme ji.
. Úkolem architekta je pouze tento pražský bulvár úplně architektonicky
ukončit, (pražské bulváry — příkopy, Národní třída, Václavské náměstí)
měly a mají ukončený charakter (Muzeum, Celnice, čp. 2). Dnešní point
de vue Pařížské ulice — Heinzovy domy na protilehlé straně Staroměstského náměstí a vršky věží kostela sv. Havla podle názoru autorů tento
úkol nesplňují (sama radnice stojí rovnoběžně s trasou ulice po straně
průhledu), průhled s ukončením Heinzovými domy je slabinou Pařížské
ulice, bezkoncepční, náhodnou situací.
Rehabilitace historických center či jednotlivých objektů kombinovanou
metodou rekonstrukce, anastylosy a s použitím novotvaru není nemoderní
náhražkou tvorby. Naopak rekonstrukce historických souborů je plnohodnotnou součástí naší kulturní politiky vůbec a architektonické tvorby
zvlášť. Právě v ČSFR máme snad osmdesátiletou tradici rehabilitace památkových souborů i jednotlivých objektů s velmi propracovanou metodickou základnou.
Tato mnohovrstevnatá metodická struktura umožňuje dnes řešit individuálně, neschematicky (na rozdíl od 19. století) problémy celků i jednotlivostí.
Dá se naopak tvrdit, že rehabilitace historických jader měst (včetně
našeho úkolu) má větší metodologickou jasnost (i možnost zmoci úkol
rehabilitace náměstí) nežli metoda individuálního novotvaru, prosazovaná
některými kritiky. Prokazují to výsledky všech soutěží, zvláště pak
poslední.
Jenom na okraj poznamenáváme:
Jestli má Evropa i svět zájem o něco z naší současné architektonické
produkce, tak to jsou právě naše rehabilitační akce rezervačních měst
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i jednotlivých rekonstrukcí (viz např. úspěch výstavy SURPMO v ftímě
1987). Respekt kulturní Evropy patří rekonstrukčním akcím na Pražském
hradě, rehabilitaci Anežského kláštera, Královské cestě, pěším trasám
v centru, Betlémské kapli, Karolinu a dalším rekonstruovaným objektům
v historickém jádru. Metoda rekonstrukce je právě v současné době velmi
moderním společensky žádoucím řešením.
Zjistilo se totiž, že architektura, pokud není realizována ve hmotě,
materiálu a jejím prostorovém působení neexistuje. Plány ji nenahradí.
Stejně tak jako hudbou není partitura, ale pouze znějící hudba.
Proto v poslední době byla jeho významná, nenahraditelná díla evropské kultury znovu postavena již zbořená díla např. architekta Mies van
der Rohe (výstavní pavilon v Barceloně), budova Bauhausu v Dessavě,
Efraim palác v Berlíně, bylo rozhodnuto o znovuvybudování Frauenkirche
v Drážďanech, zrealizována rekonstrukce historického náměstí ve Frankfurtu, souboru hist. v Cáchách, doplnění náměstí v Bruggách, zbořena
novostavba na náměstí Piazza ďltalia v Scicli a znovu postavena původní
jezuitská kolej atd. Není to metoda možná vždy, ale pro některé případy
oprávnění má. Jak to, že proti Barceloně či Bauhausu architekti neprotestují?
Zdá se tedy, že je nutno přemýšlet o názoru poroty, že je společenským
požadavkem soudobé řešení, když tento požadavek sto let byl neúspěšný.
Jak výše jsme uvedli, za moderní a soudobé architektonické projevy lze
považovat právě rekonstrukce památkových objektů. Samozřejmě záleží
na osobnosti tvůrce rekonstrukce. Po letech se ukazuje, jak prozíravé bylo
od zakladatele SÚRPMO, že za členy ústavu přijal anebo v přímém pracovním kontaktu byl s nejvýznamnějšími pokrokovými architekty své doby
(arch. Fuchs, Havlíček, Sokol, Fragner) a vědeckými pracovníky (Borkovský, Stefan, Líbal, Poche atd.). Metodika ústavu nese dodnes stopy a rysy
těchto osobností moderní architektury a vědy.
Zjišťujeme, že často slovo „moderní architektura" má skoro nedefinovatelný obsah. Vymezit hranice toho co je moderní a co můžeme považovat
za soudobý výraz a kde končí platnost tohoto soudu je velmi obtížné.
Každá postavená stavba se zrodem stává historií, každá kvalitní historická
stavba je integrální současnosti, ať chceme či ne, ovlivňuje i budoucnost.
Při analyse ve své době „moderních" staveb realizovaných přímo na
náměstí (architektů Nobile, Sprengera, Kříženeckého, Polívky) zjišťujeme,
že tito architekti bořili nesporně hodnotné stavby ve jménu „modernosti".
vyjadřovali se sice „soudobými" výtvarnými prostředky, ale zdaleka nedosáhli kvalit autorů staveb, které zde stály (Parléřovská huť, K. I. Dienzenhofer, J. B. Santini).
Tvrdíme, že kvalitní historické stavby nejsou pouze „památkami", tato
díla, pokud měla vysokou architektonickou hodnotu, zůstávají stále živými
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uměleckými díly. Ovlivňující život, myšlení i dnešních lidí. Hudba J. S.
Bacha i díla J. B. Santiniho jsou „modernější" emociálně více vzrušují
naši generaci, nežli díla mnohých současníků. Mnohá např. hudební díla
známe pouze z rekonstrukcí partitur a historického materiálu, interpretací
se k nim každá doba znovu přibližuje a rozkrývá jejich vnitřní bohatství.
Při kritice návrhu č. 224 velmi často zazněla výtka — označení „kopie",
ačkoliv autoři svůj návrh za kopii ve smyslu 19. století nepovažují. Toto
opovržení vůči „kopii" daleko více poznamenalo vrstvy architektů i architektonických kritiků, nežli např. restaurátory či výtvarníky. Je s podivem,
jak právě u architektů se tato nevůle udržela nejdéle, i když právě moderní architektura pracuje nejvíce s továrně a ve velkém rozsahu prováděnými typovými kopiemi, technologiemi a konstrukcemi. Jak bylo řečeno
výše, nepovažují autoři č. 224 svůj návrh za kopii. Přesto se musí u tohoto
termínu zastavit. Je zřejmé, že slovo kopie má mnoho významů.
Stará averse Rieglovy školy ze začátku 20. století vůči kopiím je v teorii
i praxi rehabilitace historických celků, obrazů, soch i jednotlivých částí
architektur dávno překonána. Kopie (rozeznáváme různé pracovní druhy
a postupy) je v současnosti uznávanou metodou práce všech restaurátorů
i architektů. Musí ovšem být podložena hlubokou znalostí problému, prováděna na úrovni a s maximálně možným šetřením původního materiálu.
Musí je provádět výtvarně nadaní malíři, sochaři, štukatéři, kameníci atd.
Nové technologické postupy naopak umožňují zvolit přesnější a jemnější
odstínění jednotlivých postupů.
Bez této metody by Praha neměla své panorama s kostelem sv. Víta
(asi 70 o/o pláště vyměněno metodou kopie), svůj Karlův most (z původní
hmoty zůstala menší část, i jeho sochařská výzdoba se postupně nahrazuje
kopiemi), ani věž Staroměstské radnice, ani její arkýř, ani ohořelé zničené
fasády domů na jižní frontě náměstí, ani Týnské věže, ani část Kinského
paláce, ani správné ukončení objektu čp. 603 atd. Samozřejmě nemůže
nahradit vždy novou tvorbu. V některých případech však jako doplnění
širšího celku, zacelení rány žijícího organismu má své opodstatnění.
Obsah pojmu replika, volná kopie, který tak leká některé teoretiky
moderní architektury je tedy široký, nebojí se ho však realizátoři kopie
Bauhausu ani výstavního pavilonu v Barceloně, ani výrobci křesla Barcelona, ani Thonetovy židle.
Autoři návrhu č. 224 si položili otázky, na které projektem odpověděli
kladně. Považují hodnotu celku Starého Města a jeho náměstí nadřazenou
detailnímu problému — dostavbě východního křídla radnice. Považují
za přínosné zachovat a nerušit vývojové rysy náměstí (uliční a stavební
čáry) jako důležité genetické i výtvarné informace. Považují za prokázanou
existenci optimálního stavu hmotové kompozice před zbořením radnice
a Křenová domu. Považují tyto architektury (parléřovská huf, přestavba

44

Diezenhoferovská) za prvotřídní, evropské úrovně, z velké části zachované. Domnívají se, že je lepší dosáhnout na náměstí materiálového
souzvuku než kontrastu. Domnívají se, že existují spolehlivé podklady
pro metodu vědecké rekonstrukce a anastylosy, přičemž považují za přirozené nejasné části či nedochované doplnit novotvarem (viz Anežský
klášter). Prokázali, že je tak možno na úrovni splnit stavební program
bez potíží. Opírají se o soudobé příklady skutečně moderních řešení obdobných problémů v Evropě. V tradiční technologii má nabízená metoda
výrazné přednosti v realizovatelnosti a zkušenosti našich stavebních podniků a nakonec i v ceně stavby. Považují stavební program za úměrný.
Program je možno přirozeně rozdělit i etapově na vlastní rekonstrukční
část v radnici a na „dům volného času" s restauracemi, kavárnami a klubovnami v Křenově domě, navazujícím na výstup z metra, Staroměstské
náměstí zůstane živé, pro lidi, ne mrtvým monumentem či naopak lunaparkem. Rekonstrukce radnice umožní splnit i požadavek reprezentace
města na úrovni a přispěje k ucelenosti náměstí.
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Zdeněk Budlnka
Účast Klubu Za starou Prahu
na jubilejních oslavách Národního divadla
v roce 1968
V roce 1990 vzpomínají členové Klubu Za starou Prahu již devadesáté
výročí svého trvání a to vyvolá nejen u členů Klubu, ale i u ostatních
Pražanů a zvláště u těch mladších, neskrovný dotaz a v pravdě i oprávněný — proč vlastně vzniknul Klub, co za tu dobu vykonal — pro zachování staré Prahy.
Už na přelomu tohoto století, kdy v Praze vládnul čilý stavební ruch
především z asanačních či dopravních důvodů, ale i ze zájmů podnikatelských na výrobě, obchodu a zvláště soukromně-investičních, pociťovali
četní uvědomělí Pražané, že se při tomto stavebním chvatu zbytečně
bourá mnoho cenných typických a historických objektů, mizí celé ulice
a mění se ke škodě Prahy i tvář historického jádra města.
Bouralo se, přistavovalo nebo přestavovalo mnoho domů, továren,
skladů, mizely zahrady a zeleň a bohatí stavebníci všeho druhu, zvláště
německy mluvící, nebyli vždy shovívaví k historii českého královského
města Prahy a bohužel mnohdy ani architekti a stavitelé nedovedli jim
v tom odporovat jak na městských úřadech, tak ani v samé městské radě.
Proto už v nejvyšší čas pozvedli čeští kulturní činitelé, spisovatelé,
umělci, herci a vlastenečtí Pražané svůj hlas, aby upozorňovali na neprávem ničení a mizení stavebních památek, ba i hřbitovů a aby se spojili
a společnou silou bránili Starou Prahu.
Proto vznikl Klub Za starou Prahu a Pražané od té doby dychtivě
čítali ta četná odborná vyjádření, protesty, ale i historicky a památkově
fundované návrhy a cenná řešení jak pro stavební záchranu památek,
tak i na vhodná jejich využívání. A tyto bolesti hojí Klub dodnes.
Už od počátku činnosti Klubu — tedy od roku 1900 — byli jeho členy
občané, uvědomělí a zanícení a obvykle odborně vzdělaní zastánci všeho,
co dýchalo v Praze letitostí až do tisíciletí naší národní svébytnosti.
Bydlet v takovém věkovitém městě, jako je mezi hlavními nejkrásnějšími městy na světě právě i Praha, přinášelo jejímu obyvatelstvu nejen
potěchu, ale i hrdost a důvod udržovat ten starobylý a český ráz města
i při tom v přirozeném a svobodném duchu soužití všech kultur různých
národů, které se ve Staré Praze svými stavebními a uměleckými slohy
zapsaly.
A nám nyní už jen zbývá tato dávno vzniklá díla památkově a citlivě
chránit a udržovat opravdově v co nejvíce původním stavu a jen ze statické nutnosti je opravovat tak, jak byly technicky postaveny — tedy
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ze stejných stavebních hmot a konstrukčních prvků o stejných profilech.
Ale ani dříve a žel ani po devadesáti letech snažení Klubu o záchranu
památek, nedokázali někteří snaživci uvést onu hlavní zásadu původnosti
památky a naopak mnohé zatížili nesprávnou technikou rekonstrukcí a
architektonickým výrazem a také jiné nevhodným novým využíváním.
A přece byli zase takoví členové, kterým to bylo samozřejmostí, o čemž
by mohli podat důkaz členové domácích rad Klubu ze svých pečlivých
a dnes už historických klubovních záznamů.
Po vybojované národní svobodě a vzniku samostatného státu, Československé republiky dnem 28. října 1918 a v době kdy se Praha stala
hlavním městem, působil Klub v Praze jako předvoj památkové péče
až do roku 1958, od kdy zákonem č. 22/58 Sb. jsou všechny památky
pod ochranou státu.
Od roku 1971 je pak Praha, její historické jádro, prohlášeno městskou
památkovou rezervací a její nejvýžnamnější stavební objekty Národními
kulturními památkami.
To bylo také největším morálním uznáním pro obětavé pracovníky
Klubu a vděk jeho zakladatelům.
Jak důležitá jsou i dnes historická hlediska kulturní a společenská,
národní a státní, toho byla dokladem „nedávná" účast Klubu Za starou
Prahu při oslavách stého výročí položení základních kamenů pro stavbu
Národního divadla. Mluvě o „nedávné" účasti Klubu, myslím tím datum
oslav Národního divadla dne 16. května 1968, poněvadž další 120. výročí
ND v roce 1988 bylo už skoro všeobecně i oficiálně zapomenuto.
Přesto na toto stoleté a navíc i pětaosmdesátileté výročí Národního
divadla v témže roce 1968 rádi společně s Ing. Františkem Petrouškem
vzpomínáme a nyní dodatečně tímto i dokládáme svou osobní účast
na těchto historických oslavách Národního divadla — 1968 — i za Klub
Za starou Prahu.
Národní divadlo oslavilo v tomto roce 1968 hned tři významná jubilea,
ne najednou, ale každé zvlášť a vždy důstojně a také úspěšně.
Prvým oslavným dnem byl 16. květen 1968 — sté jubileum poklepů
na základní kámen ke stavbě ND, druhou oslavou pak 50. výročí osvobození
Cechů a Slováků a vznik Československa ke dni 28. října 1918 a třetí
jubileum patřilo zase Národnímu divadlu a to k 85. výročí znovuotevření
ND k novým hrám od 18. listopadu 1883 po požáru.
Myšlenka uspořádat oslavy vznikla v Národním divadle již na počátku
roku 1967 a mělo být vzpomenuto oněch časů před sto lety — proč a jak
a za jakých podmínek se začalo se stavbou divadelní budovy v roce 1868
a porovnat vše s tím, co nám dává ND dnes a čím mu my dnes můžeme
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přispět. A ukázalo se, že každé jubileum ND bylo tehdy citlivě krásné
a povznášející, stejně tak obrodné a obětující, dále pak zeměpisně i dějepisně objevné a dokonce i poučné, zvláště pak pro naši mládež i jejich
rodiče, kteří do ND přicházeli ze všech koutů republiky — i z Prahy.
K oslavám v roce 1968 ustavilo Národní divadlo slavnostní výbor,
pracovní komisi, jejíž navržený program doplnilo a schválilo ministerstvo
kultury v lednu 1968.
Byly vyzvány četné instituce a spolky ke spolupráci, tedy i Klub
Za starou Prahu. A tehdy se stali členy slavnostní komise ND zástupci
Klubu Za starou Prahu Ing. Zdeněk Budinka a Ing. František Petroušek,
kteří zastávali navíc i úkoly za Kruh přátel umění Mikoláše Alše a za
Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. Tímto jejich vztahem byla
tak po sto letech doslova opětována vzácná účast obou českých uměleckých tvůrců ND — architekta Josefa Hlávky a Mikoláše Alše.
Obsahem programů oslav byla především slavnostní představení v Národním divadle pořádána pro občany z krajů a míst, odkud před sto lety
byly přivezeny základní kameny k budově ND. Ve skutečnosti, ale v krátké
době vznikl takový zájem občanů ještě z mnoha jiných měst a obcí,
ze závodů a institucí, že celkový počet oslavných představení a zájezdů
dostoupil čísla 131 a trvaly od 9. března 1968 až do 18. listopadu 1969!
Ohlas jubilejních oslav ND byl neobyčejný a činorodý. Občané zájezdů
přiváželi Národnímu divadlu věcné i peněžité dary, uskutečnila se vzácná
setkání čelních osob s umělci a herci ND, jakož i s vedením ND a členy
slavnostní komise. Účastníci zájezdů si na oplátku odváželi nezapomenutelné dojmy z ND a upomínkové dárky od ND, jím vydané.
A proč ten zájem? Inu sama historie vzniku Národního divadla v roce
1868 a obnovy v roce 1883, přiblížená lidem mnoha sdělovacími způsoby,
probudila v občanech mimořádný zájem i nadšení a radost něčím přispět
Národnímu divadlu — alespoň přinejmenším svou návštěvou při zájezdech.
Pomohly tomu i znovu vydávané tisky ND, z nichž návštěvníci získávali
nejen vše nové o Národním divadle, ale i vstupy do historie z dob před
poklepy na základní kámen i podrobnosti o průběhu samotné slavnosti
uložení základních kamenů dne 16. května 1868 a o místech jejich původu,
způsobu jejich dopravy do Prahy a zvláště po Praze.
V roce 1968 slavnostní výbor a komisi tvořili: předseda Dr. Josef
Urban - ředitel ND, místopředseda prof. Jan Seidl - hlavní dramaturg
opery ND, Dr. Jan Zelenka - pracovník předsednictva vlády, Ing. Miroslav
Klíma - náměstek ředitele ND, zasl. umělec arch. Oldřich Simáček zástupce šéfa umělecko-technického provozu ND, zasl. umělec Martin
Růžek - člen činohry ND, zasl. umělec Hanuš Theim - režisér činohry,
Josef Maršálek - zástupce šéfa činohry, Josef Kuchinka - dirigent, JUDr.
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Antonín Parma - vedoucí odborný referent, Raoul Schránil - pracovník
oddělení pro styk s návštěvníky ND, dále Oldřich Kozák, Josef Paštika,
Dr. Antonín Hirsch, Vlasta Jindrová z umělecké správy baletu ND a
Vojtěch Balabán - vedoucí vydavatelsko-publikačního oddělení ND, dále
Ing. Zdeněk Budinka a Ing. František Petroušek, vyzvaní ke spolupráci
za Klub Za starou Prahu.
Jako hosté a poradci docházeli Dr. Buchner a Dr. Hilmera z Národního
muzea, Dr. Urbánková ze státní knihovny CSSR, Dr. Pechold z DILIE.
Dr. Zpěvák z CTK Pragoprogress a jiní.
Zkušenosti a mravní vztah členů komise pro oslavy ND umožnily
zvládnout důstojně všechny přípravy tak, že již 9. března 1968 mohli
občané Prahy 2 uctít „svůj památný základní kámen z Vyšehradu"
na prvním slavnostním představení opery Bedřicha Smetany „Dalibor"
a občané a zástupci Prahy 3 připomenout „svůj základní kámen z vrchu
Žižkova" na představení opery Antonína Dvořáka „Rusalka" dne 9. dubna
1968.
Od té doby následovaly zájezdy a slavnostní představení v ND podle
rčení — co základní kámen a místo jeho původu, to zájezd občanů z oněch
míst, obcí, okresů či krajů a svými projevy prokázali, že stoleté heslo
„Národ sobě" stále trvá!
Zahleďme se aspoň nakrátko, ale bystře, do doby vzniku Národního
divadla, na děj kolem základních kamenů a na tvůrce ND.
Především poděkujme těm, kdož prozíravě vyhledali a zakoupili nynější
parcelu pro Národní divadlo v roce 1852. Dále děkujme staviteli celého
kamenného nábřeží z let 1840-41 a pozoruhodného řetězového mostu
(1836-41), jehož pražské předmostí vyústilo v úrovni nábřeží, právě před
zmíněnou parcelou. Tento náš vděk a úcta k oběma technickým dílům
patří Vojtěchu Lannovi z Českých Budějovic (1805-1866), který se tak
zasloužil o nejkrásnější nábřeží nejen v Praze, ale i na světě. Zvláště
v úseku od ND k Novotného lávce, odkud je jedinečný pohled na panorama Hradčan, symbol osvobozeného Československa (viz naše první poštovní známky od Alfonse Muchy) a se sídlem jeho presidentů.
V době pokládání základních kamenů k ND bylo již okolí staveniště
zastavěno. Od roku 1862 stálo Prozatímní divadlo, postavené za šest měsíců V. I. Ullmannem (1822-1897), naproti Lažanský palác z let 1861-1863
a v sousedství bývalá německá spořitelna (dnes sídlo ČSAV) z let
1858-62, navržené od téhož architekta, stejně jako postavené stejným
stavitelem Františkem Havlem, který stavěl i předchozí dvě bytelné budovy. Dalšími a posledními budovami byly už od roku 1846 Kouřový
činžovní domy.
Nesmírnou obětavostí všeho českého lidu a Sboru pro postavení Národního divadla bylo získáno již tolik finančních prostředků na stavbu,
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že po vypracování stavebních plánů prof. Josefem Zítkem a zadání stavebních prací opět spolehlivému staviteli F. Havlovi, mohlo být v srpnu
1867 započato s úpravou a zařizováním stanoviště a určen den 16. května
1868 ke slavnostnímu položení základního kamene ND, spojenému s dalšími oslavami i v neděli 17. května 1868. Jak spontánně se začalo se
stavebními přípravami, tak obětavě se přivážely další základní kameny
ze všech koutů Čech a Moravy do Prahy. Kameny, vyzdobené nápisy
a ověnčené, vítali občané s jásotem, nahlas a jen česky, až demonstrativně.
Byl to ohlas na ještě nedávnou válku Prusko-Rakouskou v roce 1866, kterou Habsburkové prohráli a Prusové obsadili Prahu. Pražané museli snášet němčení navíc od Prusů a když v roce 1867 se vytvořilo dvoustátí Rakousko-Uhersko, bouřili se čeští lidé jak v Praze, tak na venkově svým
způsobem; oslavovali vše, co vedlo k posílení české svébytnosti a uplatňování své mateřštiny — heslo „volnost, rovnost, bratrství" mělo pro
český lid sílu elektrické energie.
Počet základních kamenů se rozrostl na desítky, Moravané přivezli
nejtěžší kámen z Radhoště, vážící 48 q. Pro slavnostní poklep byl vybrán
základní kámen z ftípu a na něm byl uložen kámen z Louňovic od Blaníku,
v němž byl otvor pro uložení skříňky se zakládající listinou. Jako krycí
deska — žulový kámen s nápisem „Národ sobě 1868" byl předem zavěšen
na jeřábu a po uložení skříňky byl spuštěn na maltu kolem otvoru a otvor
tím uzavřen.
Slavnostní den poklepů 16. května 1868, byla to sobota a toho rána
vyšel statisícový průvod Prahou z Karlina až na nábřeží Vltavy k předmostí řetězového mostu a na vyzdobené staveniště. Byl to vážný, hrdý
pochod vlasteneckého lidu všech vrstev vzdělání, práce i řemesel i umělecké Činnosti, studenstva, jakož i selské jízdy a sokolstva. Tou dobou
zněla čeština v průvodu i na chodnících, jako řeka tekoucí Královskou
třídou přes Poříčí a po Příkopech přes Můstek do Ferdinandovy (Národní)
třídy a dál až k Lažanskému paláci před slavnostní stan a tribuny s hosty
na staveništi. Před zraky všech přítomných byla podepsána zakládající
listina a vložena se skříňkou do základního kamene. Všichni čeští zástupci
národa pak přistupovali k poklepům a vyslovovali svá přání ke zdaru
Národního divadla - krátce, výstižně a věcně.
Týž den odpoledne byly konány slavnosti na Letné za účasti zase asi
sta tisíců účastníků, večer četné akademie sborového zpěvu, divadelní
představení v Prozatímním divadle a lidové veselice apod. V neděli —
druhý den oslav — kulturní programy pokračovaly. Po těchto dvou slavných dnech — v následujícím týdnu se již zase pilně pracovalo na stavbě
základů Národního divadla. Tehdy se slavilo doslova jen pár dnů — po sto
letech téměř dva roky, ale vždy ku prospěchu Národního divadla.
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Každý zájezd a každé slavnostní představení, at už ke stému výročí
položení základního kamene 16. května 1868, nebo k 85. výročí znovuotevření ND 18. listopadu 1883, daly vzniknout novým historickým okamžikům nejen pro Národní divadlo, ale též pro pořadatele zájezdů.
Všichni si byli toho vědomi a dle toho také jednali, v úctě a ve vážnosti.
Nelze uvádět všechny zájezdy a návštěvy slavností ND 1968-1969,
ale přesto vzpomeňme, aspoň pro představu o práci komise ND, o pečlivé
přípravě a péči o dobrý průběh představení i ostatních akcí pořádaných
nejen k poctě Národního divadla, ale i návštěvníků.
Tři hlavní slavnostní představení se konala za účasti politických a
vládních představitelů, včetně prezidenta republiky. Na slavnostní představení opery Bedřicha Smetany „Libuše" v pondělí 8. dubna 1968 přijel
už v neděli večer vlak z Košic se šesti sty návštěvníky, které uvítali určení
členové pracovní komise ND na nádraží a doprovázeli je až do míst
jejich ubytování. Další den byli zástupci Východoslovenského kraje
přijati ředitelem ND a pozváni na oběd, odpoledne shlédli všichni účastníci základní kameny ND v jeho upraveném sklepním prostředí a večer
se zúčastnili slavnostního představení. O první přestávce byli pozváni
zástupci kraje a někteří členové zájezdu k setkání s hlavními představiteli
opery do salonku prezidenta republiky. Po představení jsme se opěf rozloučili s účastníky zájezdu na nádraží při jejich odjezdu.
Velmi srdečné uvítání bylo také s návštěvníky z Tachova 5. května
1968, kteří přijeli 24 autobusy na slavnostní představení opery Bedřicha
Smetany „Hubička". Stalo se tak už na okraji Prahy v Košířích a když se
tolik autobusů zastavilo u Národního divadla, stály po celé délce Smetanova nábřeží od mostu 1. máje až k Novotného lávce a ani to nestačilo.
Po pětaosmdesáti letech byl opakován historický zájezd zvláštním
divadelním vlakem 28. listopadu 1968 vypraveným opět z Kolína a Českého
Brodu a návštěvníci shlédli v Národním divadle opětně operu Bedřicha
Smetany „Prodanou nevěstu".
Mnohá slavnostní představení byla spojována i s interními jubileji
pořadatelů zájezdů. Tak zájezd pracovníků Třineckých železáren byl
součástí oslav 130. výročí trvání závodů. Konal se 15. února 1969 na představení Tylova „Strakonického dudáka". Při slavnostním představení
opery Antonína Dvořáka „Jakobín" oslavili krnovští občané 700 let trvání
města Krnova — 18. října 1969.
Na některá slavnostní představení připadla i některá životní výročí
umělců ND. Patřil mezi ně národní umělec Jaroslav Průcha s nedožitými
sedmdesátinami, na které bylo vzpomenuto 24. dubna 1968 při Čapkově
hře „Ze života hmyzu", hrané pro občany Plzně. Stejnou hrou oslavil
50 let herecké činnosti v ND národní umělec Eduard Kohout a zasloužilý
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umělec Karel Bermann zpíval ke svému životnímu jubileu v opeře
Antonína Dvořáka „Jakobín" pro občany z Ostí nad Orlicí 2. dubna 1969.
Zasloužilá umělkyně Ota Horáková oslavila své životní jubileum 26. dubna
1969 ye Smetanově „Prodané nevěstě" pro potěšení občanů z Hodonína
a Břeclavi.
Jedno zvlášC významné a slavnostní představení pro Klub Za starou
Prahu se konalo 5. června 1969. Spolupodílníkem byl i Kruh přátel umění
Mikoláše Alše a Nadání rodiny Hlávkových. Zvolena byla opera Bedřicha
Smetany „Prodaná nevěsta".
Jak bylo při oslavách zvykem, před zahájením představení uvítal
ředitel ND Dr. Josef Urban zástupce těchto organizací před oponou a
poděkoval jim za obětavou a úspěšnou spolupráci i ve slavnostní komisi
Národního divadla. Klub Za starou Prahu reprezentoval jeho čestný člen
prof. Dr. V. V. Stech, Nadání rodiny Hlávkových akademik Stanislav
Bechyně a Ing. Zdeněk Budinka a Ing. František Petroušek všechny tři
pořádající organizace.
Děkovné projevy, blahopřání k výročí ND přednesli prof. Dr. V. V.
Stech a akademik Stanislav Bechyně, každý svým charakteristickým
způsobem.
Na rampě divadla byla pak předána zástupci těchto organizací Národnímu divadlu busta Mikoláše Alše od sochaře Antonína Lhotáka, která
byla zakoupena z výtěžku prodeje Alšových Betlémů, vydaných Kruhem
přátel umění Mikoláše Alše a Hlávkovým nadáním, k poctě 55. výročí
Mistrova úmrtí a k 50. výročí vzniku Československé republiky. Tento dar
Kruhu přátel umění Mikoláše Alše a Nadání možno připsat k dobru i tíži
obapolné spolupráci inženýrů Zdeňka Budinky a Františka Petrouška,
zakladatelů Kruhu přátel umění Mikoláše Alše s rodinou Alšovou-Svobodovou v roce 1965, která přinesla toto zralé ovoce právě v době tak významných oslav Národního divadla v roce 1968.
Tohoto slavnostního představení zúčastnil se i pan arcibiskup pražský
ThDr. František Tomášek. K jeho účasti se váže určitá historická událost:
K poklepům na základní kámen ND v roce 1868 se nedostavili vládní
vykonavatelé Vídně, tehdejší místodržitel baron Kellersperg a nejvyšší
maršálek kníže Karel Auersperg. Nepřišel také arcibiskup pražský z důvodu, že mu nepřísluší světit divadlo. Po sto letech pan arcibiskup ThDr.
Tomášek přijal pozvání, avšak mohl přijít až začátkem druhého jednání,
protože toho dne byl svátek Božího těla. Před uvedením do lóže požádali
jsme prof. Dr. V. V. Stecha, aby provedl pana arcibiskupa salonky prezidenta republiky a poskytl mu výklad o výzdobě. Prof. Stech, i když měl
již špatný zrak a obrazy snad již ani neviděl, hovořil o výzdobě a jejích
tvůrcích tak srdečně a poutavě, že jeho výklad pana arcibiskupa i nás
velmi zaujal. Na závěr prohlídky pan arcibiskup poděkoval a udělil prof.
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Stechovi požehnání. O další přestávce přítomní občané pozdravili pana
arcibiskupa.

Toto představení bylo velmi zdařilé a nelitovali jsme proto práce,
spojené s náročnými přípravami, zvláště s rozesíláním pozvánek a prodejem vstupenek v kanceláři Klubu.
Rovněž prof. Dr. V. V. Stech po představení, na zpáteční cestě, cítil se
šťastný a hrdý na prožité chvíle ještě v původním Národním divadle.
Byla to jeho poslední návštěva tohoto stánku umění v jeho životě.
Již po zahájení činnosti pracovní komise navrhli Ing. Zd. Budinka a
Ing. Fr. Petroušek vydání aspoň jedné oslavné publikace a nazvali ji
„Národ sobě". Tento název nemohl lépe vystihnout a uctít význam základních kamenů ND v době jejich staletého vzpomínání. V tomto malém
literárním dílku se uskutečnila myšlenka soustředit vyznání našich předních současných výtvarných a literárních umělců a jejich vztah k Národnímu divadlu a tudíž k oněm historickým základním kamenům, darům to
české a moravské země. Myšlenka i osnova se ujaly, ta byla vítána umělci
s nadšením a proto v krátké době byla umělecky ztvárněna. Tak např.
báseň „Národní divadlo" od Evy Vrchlické má na protilehlé straně pohotovou kresbu s nápisem „Pozdrav Národnímu divadlu - Karel Svolinský
1968" atd. A zvláště pochopením Vojenského zeměpisného ústavu byla
ještě v jubilejním roce 1968 vytištěna a vydána v obalu Hynaisovy opony,
kteroužto jedinečnou barevnou reprodukci provedl rovněž z popudu Kruhu
ve velmi dobré kvalitě Vojenský zeměpisný ústav.
Jediný literární doklad „Národ sobě" a samostatné tisky Hynaisovy
opony věnovalo Národní divadlo četným návštěvníkům při slavnostních
příležitostech a výročích Národního divadla. Se stejným úmyslem byly
vydány k oslavným dnům v roce 1968 jako dary i pamětní medaile, dílo
Mistra Zdeňka Kolářského, který rovněž navrhl i dva vkusné jubilejní
odznaky „ND 1868-1968". Ražby zhotovila státní mincovna v Kremnici.
Státní banka vydala pamětní jubilejní minci v hodnotě 10 Kčs.
Jako další upomínkové pamětiny byly v pracovní komisi navrženy
a uskutečněny reprodukce zakládající listiny z roku 1868, fotoalba, žetonky
a podobně. Pamatovalo se i na emisi poštovních známek a příležitostná
razítka. Autorem známky v hodnotě 50 hal. byl národní umělec Karel
Svolinský, který ve výstižném zobrazení slovanské dívky s vetkanými
lipovými listy do vlasů a medailonem obrysu ND ve zlatě, vyjádřil význam
emise nápisem „Sté výročí položení základního kamene k Národnímu
divadlu MDCCCLXVIII". Tisk je v cihlové barvě, znak ND a lipové listy
zlaté.
Z příležitostných razítek se jedno zvlášť uplatnilo na slavnostech
pod ftípem dne 10. května 1968, kdy byly v celém kraji Podřipska orazít-
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kovávány známky z jubilejní emise, ale i jiných hodnot známek, nalepené
na pohlednici, znázorňující rovinatou krajinu s horou ftípem a se znakem
trigy ND, včetně nápisu „1868-1968 100. výročí vyzdvižení základního kamene z ftípu na stavbu Národního divadla". S odstupem času se nemohu
ubránit přesvědčení, že Čs. pošta mohla přispět větším podílem — s hereckou tématikou — navrhovanou k 85. výročí znovuotevření ND ku dni
18. listopadu 1968, ale neuskutečněnou.
Jubilejní oslavy ND byly doprovázeny i četnými výstavami, z nichž
přímo v Národním divadle — v Alšově síni byla ta nejintlmnější: v několika vitrínách ležely doklady k historickým poklepům na základní kámen
— ozdobné kladívko, zednická lžíce a talíř, dále byla vystavena sbírka
medailí, mincí a plaket pod heslem „Cs. divadelní medaile". Další vitríny
obsahovaly fotografie českých osobností a tvůrců Národního divadla,
včetně prof. Josefa Zítka.
Byly zde i návrhy Josefa Hlávky z roku 1856 (dosud téměř zapomenuté,
ačkoliv byly první na stavbu ND), za něž autor dostal 3. cenu (100 zlatých)
a tříletý studijní pobyt v Itálii a v ostatní Evropě od vídeňského ministerstva školství. Svůj návrh podal Josef Hlávka jako pětadvacetiletý pod
prorockým heslem „Síla a budoucnost jest národu národnost" a věřím,
že toto heslo znal i o rok mladší Josef Zítek na téže škole, když po deseti
letech předkládal svůj návrh — vítězný — na české Národní divadlo
v Praze v roce 1866. Výstava byla důstojně otevřena v předvečer stého
jubilea — 15. května 1968.
Z dalších významných výstav jmenujme především výstavu v Jízdárně
Pražského hradu s libretem „Generace ND", v Národním muzeu s heslem
„Historie ND", v Muzeu Bedřicha Smetany pod titulem „ND a Bedřich
Smetana" a v zámku v Roztokách výstava „Strážní kameny ND —
inspirace umění".
Také na zámku Josefa Hlávky v Lužanech jsme spolu s Ing. Františkem
Petrouškem a se souhlasem ND vystavili první dary věnované Národnímu
divadlu občany zájezdů, spolků a institucí při slavnostních představeních
v roce 1968. Při zahájení výstavy 19. října 1968 přivítal četné hosty Hlávkova nadání akademik Stanislav Bechyně a za Národní divadlo promluvili
ředitel Dr. Josef Urban a prof. Jan Seidel. Všichni shodně vyjádřili svůj
obdiv nad trvalou láskou českého lidu k Národnímu divadlu.
V rámci oslav se konalo několik slavnostních setkání všech umělců
a zasloužilých pracovníků ND, kde jim byla předána četná vyznamenání
a dary. Rovněž Klubu Za starou Prahu byla udělena pamětní medaile.
Na besedách umělců s občany, veřejnými činiteli i se zahraničními
hosty bylo slyšet mnoho slov obdivu k umění, o historii ND a díků
za potlesk — vše pod heslem „Národ sobě".
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Radost z oslav ND 1968 byla i provázena projevovanou učtou u hrobů
budovatelů Národního divadla. Dne 12. května 1968 byly položeny kytice
květin se stuhami .„Zakladatelům a tvůrcům tradic Národního divadla
— ND 1968" na Slavíně a na hroby Bedřicha Smetany a Mikoláše Alše
na Vyšehradě, dále na hroby Dr. Karla Sladkovského, Dr. Miroslava Tyrše
a Josefa Mánesa na Olšanech. Dne 14. května 1968 položili zástupci ND
s místními občany věnec na hrob Josefa Zítka v Malenicích, na hrob
Františka Palackého v Lobkovicích a k jeho pomníku v Praze a na hrob
Josefa Hlávky v Přešticích.
Co dodat na závěr těchto vzpomínek? Znovu dnes rádi přicházíme
do „Národního", naší „Zlaté kapličky". Leccos už přehlédneme po její
rekonstrukci, ale pookřejeme při pohledu na bronzovou bustu Mikoláše
Alše ve vstupním prostoru divadla — dar to Klubu Za starou Prahu,
Kruhu přátel umění Mikoláše Alše a Nadání rodiny Hlávkových a s úctou
vzpomeneme těch členů slavnostní komise z roku 1968, kteří už nejsou
mezi námi a kteří tolik dobrého pro Národní divadlo vykonali, ba obětovali, ale i na ty, kteří by ještě mohli něco ke slavné historii ND v roce
1968 a 1969 z vlastních prožití přidat.

Busta Mikoláše Alše
v ateliéru Mistra Lhotáka
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Věra Dědičová
Obraz sv. Maří Magdaleny od Jana Ciovda Monnoia
v Pražské Loretě
Při restaurování starých obrazů dojde často k novým zjištěním, nebo
také k objevení skutečnosti, která během staletí byla zapomenuta nebo
zdánlivě zanikla v důsledku různých oprav. Tak tomu bylo i se signaturou
odhalenou při restaurování jednoho z 23 obrazů, které se nacházejí v menších oltářích ambitu Pražské Lorety. Obraz o rozměrech 88 X 114 cm
představující sv. Maří Magdalenu patří do řady světců a světic patronů
proti nejrůznějším lidským bolestem. Mnohé z těchto obrazů, zvláště
na pravé straně od vchodu, jsou snad podobiznami dobrotitelek loretánského místa. Cena maleb je prý pouze dokumentární a ukazuje práce
neznámých drobných mistrů doznívajícího baroka. Tolik se lze zhruba
dozvědět o těchto obrazech v některých průvodcích i podrobnějších publikacích o Pražské Loretě. O to je pak zajímavější, zjistí-Ii se během opravy,
že nejde o obraz neznámého malíře, ale autora konkrétního, o kterém je
možno se dozvědět i více podrobností z jeho života. Jan Clovd Monnot,
jehož signatura se objevila během restaurování v pravém spodním rohu
výše zmíněného obrazu, byl pokřtěn 26. 9. 1655 v Dorchamu ve Francii.
Zachovalo se o něm několik písemných zpráv, které se týkají jeho vztahu
k malířské obci pražské, se kterou byl léta ve sporu. Do malířského cechu
vstoupil až v roce 1696, když před tím pracoval 20 let proti zákonným
předpisům. V Praze se rovněž oženil a také zakoupil dům .,U černého
slona" proti Týnu na Starém Městě pražském za 1700 zlatých. Posledními
zprávami z jeho života jsou zápisy nemocnice milosrdných bratří, kde se
dvakrát léčil. Tyto podrobnější údaje jsou zachyceny v útlé knížce
K. V. Heraina — České malířství od doby rudolfínské do smrti Reinerovy.
Při pátrání po dalších obrazech tohoto autora prameny většinou zaznamenávají obraz „Umučení sv. Vavřince" na hlavním oltáři v kostele sv.
Vavřince na Petříně (r. 1693), který byl opravován roku 1840 malostranským malířem Václavem Markovským. Dále pak obraz v kostele Panny
Marie před Týnem „Na nebe vstoupení Páně" s letopočtem 1715. Dle
inventáře Černínské obrazárny byly od něho zaznamenány tři podobizny
v zámku v Lysé n. Labem a to hraběte J. Slavaty, hraběte F. A. Sporka
a jeho manželky. O dalších dílech se prameny nezmiňují. Proto není
bez zajímavosti, že právě v Loretě můžeme vidět obrazy další opatřené
nepochybně jeho jménem. Jan Klaudius (Clovde) Monno, jindy psáno
také Mondt či Monot, byl autorem jistě většího množství obrazů, když
v Praze pracoval v létech 1678 až 1727. Vedle již zmíněného obrazu
sv. Maří Magdaleny je podpisem, ale bez data, opatřen také obraz sv. Barbory z téhož souboru. Pro zajímavost můžeme zde uvést několik vět
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z restaurátorské zprávy, která zachycuje postup práce při opravě malby
s námětem sv. Maří Magdaleny.
Po fotografickém zdokumentování stavu obrazu před započetím práce
a nezbytném zajištění a zpevnění barevné vrstvy nažehlením na nové
plátno bylo přikročeno k průzkumu starých laků a přemaleb. Sondy ukázalý, že malba je téměř po celé ploše značně retušována až přemalována.
Zvláště ve spodní části byl obraz celý zamalován (zcelen) tmavou barvou,
která zakrývala levé koleno světice pod žlutým přehozem a dalši partie
byly ztmaveny tak, že byl zkreslen celkový dojem z malby. Okraje obrazu
a pozadí byly značně odřené, a proto při minulé opravě byly zamalovány
dosti silnou hnědavou barevnou vrstvou. Při odstraňování těchto zásahů
se objevily zbytky původního ztmavlého laku a starší hnědožluté tmely.
V levé části obrazu se objevila malovaná rostlina a v pravém dolním rohu
velmi setřená a poškozená signatura a datace provedená okrovou barvou.
Retuš nově vytmeleného obrazu byla rozsáhlá a po jejím dokončení malba
nabyla opět své původní barevnosti. Zvláště partie kolem hlavy světice
jsou nyní světlejší a průsvitnější oproti stavu před očištěním. Písmena
podpisu i data byla prozkoumána v rasantním osvětlení. Všechna odřená
a poškozená místa barevné vrstvy kolem byla pečlivě vyretušována. Znění
nápisu je nyní poměrně dobře čitelné a jasné. Skládá se ze jména a roku:

M o n N O T.

Signatura malíře Jana Klaudia Monnota
na obraze sv. Maří Magdaleny
Tento malý výňatek z restaurátorské zprávy částečně přiblížil postup
při odkrývání dříve zamalovaných částí malby.
Tento obraz tak našel opět svého autora a dobu svého vzniku posunul
do 17. století, když dříve byl považován za dílo z konce století 18. z ruky
neznámého malíře.
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Václav Kasalický
Praha Jako spojnice historie ? budoucností
Jsem sice nositelem příjmení, které se zapsalo už před téměř sto lety
do historie správy mésta, ale svým původem do pražské větve tohoto
prastarého českého rodu nepatřím. Vyrostl jsem na vesnici a teprve zápis
na vysokou školu mě v roce 1939 přivedl do Prahy. Původně s představou,
že jen na dobu studií, ale ukázalo se, že s kratším přerušením po uzavření
vysokých škol a po ukončení studií na architektuře a pozemním stavitelství
o deset let později, to bylo natrvalo. Klub Za starou Prahu slaví 90 let
svého trvání a já mohu oslavovat 50 let svého pražáctví. Zajímavá shod?Samozřejmě, že už v mém dětství a ve věku mládežnickém pro nás,
vesnické kluky, Praha znamenala cosi vznešeného, tajemného, ale i nebezpečného. Padesát kilometrů neznamenalo ve dvacátých a třicátých
letech již tak příliš mnoho a i do naší vesnice se odrážely osudy lidí, kteří
se do Prahy dostávali za prací a přijížděli za svými rodiči či příbuznými
o svátcích a posvíceních na návštěvu a někdy se i natrvalo vraceli chudší
0 iluze a bohatší o někdy i nepříliš dobré zkušenosti, pokud to nebylo nic
horšího. Sám jsem si Prahu vždy vysníval jako centrum kultury, hudby
a ostatních druhů umění, ale také jako centrum vzdělanosti, techniky a
kamenný zápis o historii národa. Když se mi poštěstilo, že mě můj dědeček,
prof. Ing. Alois Nechleba, někdy při své kantorské cestě vzal s sebou
do Prahy, byl jsem štěstím bez sebe.
Z dětsky neuvědomělého vřelého vztahu k Praze se po padesátiletém
soužití s Prahou, stal samozřejmě vztah zcela jiný, dospělý. Stále je v něm
mnoho citu, ale je v něm již daleko více racionálního a uvědomělého přemýšlení a poučení o existenční nezbytnosti Prahy jako všeobsahujícího
centra pro život národů, z nichž je vytvořen existující stát, jako místa,
které dosvědčuje, že jsme zde byli již před mnohými staletími a dává
svou existencí a rozvojem naději, že české generace tu budou žít ještě
po dalších staletích a že to budou generace umné, rozumné i cituplné,
tvořivé a snaživé a snad svornější a méně tvrdohlavé, než některé předcházející.
Moje profese architekta, který se specializoval, či spíše řečeno byl
okolnostmi specializován, i když nikoli proti své vůli, k poznávání vědeckých základů architektury a urbanismu, tedy k výzkumu, mne vedla
1 pokud jde o Prahu spíše k získávání vědeckých poznatků o její existenci
a rozvoji, než k praktickým zásahům do jejího vývoje. Ale architektura
a urbanismus jsou obory, pokud máme na mysli jejich vědní základ, které
nesnášejí samoúčelné hromadění poznatků pro poznatky, ale naopak
vyžadují pokračovat v dalším bádání, až když se předchozí poznatek
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dostal do úrovně praktické realizace. To však má současně u výzkumných
pracovníků oboru svůj zrcadlový odraz — neponechávat žádnou realizaci,
dokonce ani žádný projekt či záměr bez povšimnutí, ale podrobit jej
vědecké analýze a poznatky z ní vyplývajícími obohatit vědní základnu
oboru. Je to nutné tím spíše, že architektura i urbanismus jsou současně
i obory uměleckými a proto praxe výstavby by měla být syntézou vědeckých poznatků a uměleckého talentu a tvůrčích schopností. Není-li, není
to chyba ani architektury, ani urbanismu.
Revoluční a budovatelské nadšení let bezprostředně po skončení strašné
druhé světové války a okupace naší země nacisty vedlo logicky k tomu,
že se obecně daleko více přemýšlelo o budoucnosti, která byla v obecných
představách diametrálně odlišná od minulého vývoje a proto se také
v mnohém pozapomnělo na kořeny, z nichž jedině může šťastná a úspěšná
budoucnost vyrůstat. V architektonické a urbanistické tvorbě jsme sice
měli období, které dost výrazně obrátilo pozornost na „národní tradice",
ale učinilo tak neorganicky směrem k nové výstavbě, do které se kopírovaly dekorativní detaily bez skutečných společenských souvislostí a bez
ohledu na existující stupeň rozvoje výrobních sil a vztahů. To byla falešně
pojímaná „kontinuita".
Ale jak už to v životě bývá, po v podstatě správné kritice a odsouzení
této nevhodné metody architektonické tvorby (v urbanismu to bylo poněkud jiné), se vylilo s vaničkou dítě a architektura, zejména v hromadné
výstavbě se zbavila jakéhokoli emotivního, psychického podkladu, jednostranně se ekonomizovala a stala se, jinak tomu ani být nemohlo, pro
veřejnost nestravitelnou a jak současnost ukazuje, psychicky negativně
působící. Někteří povrchní pozorovatelé tento celkově nepříznivý výsledek
připisují např. převládající technologii výstavby, ale skutečnost je složitější. Jiní dokládají, že již před mnoha lety varovali, že výsledek nebude
jiný, ale nic konkrétního proti tomu neudělali. Někteří i udělali, viz např.
společné dílo KPÚ a Průmstavu Praha v Mladé Boleslavi, ale zase neuspěli
ve snaze zavést dokonalejší způsob výstavby do hromadného využití.
A tak se dostáváme k podstatě věci a k trochu jinému pohledu na
společenskou závažnost udržování kontinuity ve výstavbě a rozvoji sídelních útvarů, zejména velkých s historickými jádry a v tom především
v Praze. Vydat soudobého člověka působení jen novodobé výstavby znamená „vytrhnout strom z kořenů", zbavit člověka vědomí, že neexistuje
jén sám pro sebe, ale že existuje jako jeden z článků, ve kterém minulost
v přítomnosti přechází do budoucnosti. Žádný jiný obor umění či vědy
nemůže člověka názorněji a každodenně o této pravdě přesvědčovat, jako
to činí architektura a urbanismus. Člověk si může něco přečíst či nikoli,
může se dívat na obraz či sochu, ale také nemusí, ale žije v historicky
se vyvinuvších městech a vesnicích, nemůže denně nevidět ve stavbách
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a urbanistických souborech dnes vznikajících zárodek organizace a materiálních podmínek budoucího života. Jak hluboká je stará moudrost
přikazující muži přivést na svět syna, zasadit strom a postavit dům.
Donedávna se pozornost naší společnosti při organizaci nové výstavby
soustřeďovala především na okrajové části měst. Nebudu rozebírat příčiny, proč tomu tak bylo, protože to sem nepatří. Dobré však přitom nebylo,
že centrální části měst, Prahu nijak nevyjímaje, zůstaly zanedbávány a
chátraly. Žel, stále ještě větší část upadá, než je obnovováno. Ale přece
jen se v posledních deseti až patnácti letech stavební aktivity dostávají
i do zastavených částí měst, tedy do intravilánů, v Praze např. na Žižkově,
tam nejvíce, ale i jinde. A teď vznikají nové konflikty, často zbytečné a
společensky neprospěšné. Stavební aktivity sice opouštějí „zelenou louku",
ale nikoli stavební metody a konstrukční systémy, které si tam osvojily
a využívaly. A to je základ narůstajících rozporů.
Za situace, kdy stavební podniky „umějí" stavět jen jednou metodou,
která se svými charakteristikami do zastavěných částí měst dá včlenit
jen v některých případech, prosazují přestavbu tak, že vyžadují nejprve
změnit zastavěnou plochu v plochu volnou a na ní pak využít to, co znají
z volných ploch na okraji města. Veřejnosti tvrdí, že je to tak nejhospodárnější, přesvědčují o tom orgány politické i orgány státní moci a tu část
odborné veřejnosti i laiků, kteří instinktivně i na základě znalostí vznášejí
proti tomu oprávněné námitky, známkují jako „nepříznivce velkorysé
přestavby". A to není jen špatné, ale je to společensky škodlivé a nebezpečné.
Jistě mě nebude nikdo podezírat z neznalosti toho, že každá doba,
zejména pak doba v revolučním rozmachu, nahrazovala staré novým,
méně dokonalé dokonalejším. Stejně tak dobře však vím, že vždy také
docházelo ke zničení hodnot, které mohla nová doba účinně využívat
pro své účely a dokonce i takových, které se ukázaly jako nepostradatelné
a musely být nákladně znovu pořizovány. Klíč k řešení je ve správné
stupnici hodnot, ve správné klasifikaci toho, co je skutečně dokonalejší
než to staré či starší. A zcela nepřípustné je odepisovat hodnoty proto,
že jim nebyla věnována během užití dostatečná péče, špatně se s nimi
hospodařilo a ty se pak „prochátraly až k demolici". To platí obecně
o všech stavbách, samozřejmě o památkových objektech zvláště.
Za zvláště nezdravý považuji paušálně přezíravý vztah k objektům,
které nesporně představují užitnou hodnotu a mají i svou hodnotu kulturní
či historickou, ačkoli nejsou zapsány v seznamu památkových objektů
jakékoli kategorie. Za jistých okolností se mohou snadno stát objektem
v dané lokalitě vzácným či přímo jedinečným. A jejich případná demolice
znamená pak kulturní barbarství nebo při mírnějším posouzení alespoň
ignorantství. Svědectví o tom existují v mnoha místech, v Praze, vzhledem
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k Její velikosti, je jich samozřejmě nejvíce. A to je rovněž jeden z motivů
mých postojů ke škole na Komenského náměstí v oblasti přestavby
Žižkova. Navíc podporovaný zjiStěním} že budova byla pravděpodobně
cílevědomě zanedbána a neudržována, aby se její demolice mohla zdůvodnit i „pro nezpůsobilosť'.
Ještě jednu otázku bych rád připomněl. Někdy se také poměrně lehkomyslně odsuzují starší objekty k demolicím proto, že údajně „není pro ně
využití". Případně se ještě dodá, že by využití bylo nákladné, neekonomické. Jistě, pro některé účely může být určitá budova neekonomická,
ale lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že v široké paletě funkcí,
které jsou pro život naší společnosti potřebné a užitečné, lze najít i takové,
které lze v budově efektivně umístit. Ovšem to znamená přejít od „přídělového" systému k systému jinému, vhodnějšímu. Může to být např. vypisování konkursů, soutěží na využití budovy apod. Pújde-li o památkový
objekt, který má navíc také pro svého uživatele význam reprezentační
(viz např. Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí pro Obchodní
komoru a zahraniční obchod), pak to může být i soutěž dosti náročná.
Uživatel musí být vybírán z uchazečů s tím, že projeví k budově šetrný
vztah a zaváže se ji udržovat v náležitém stavu v souladu se zásadami
památkové péče. Žel, někdy tento vztah chybí i u institucí s kulturním
zaměřením, které dostaly budovu do užívání „přídělem". Kdybychom uměli
překonat rezortní přehrady, mohla taková soutěž proběhnout i na využití
školy na Žižkově.
Jsem teprve nedávným členem Klubu Za starou Prahu, protože ve svých
dřívějších pracovních funkcích jsem nenašel potřebnou časovou mezeru
a hlavně „místo v hlavě", abych se nad otázkami, které členy Klubu
zajímají, mohl dostatečně zamýšlet. Ted to již přece jen trochu jde. Ale
zejména jsem si také mohl uvědomit, že v názvu Klubu je přece jen trochu
zavádějící jinotaj. Vždyť vlastně Klub, když rozvíjí svou záslužnou činnost,
nebojuje ve skutečnosti za „starou" Prahu, tedy za návrat do starých časů,
ale ve skutečnosti za Prahu novou, za Prahu budoucí, která by současně
uměla podávat příštím generacím svědectví o životě předků, o jejich starostech i radostech, úspěších i, žel, prohrách zaviněných jejich nedokonalostí. A my jsme povinni pomáhat své generaci k tomu, aby právě takových
negativních svědectví o naší generaci bylo co nejméně. Proto někdy náš
úspěch nevyrůstá jen z toho, co jsme vytvořili, ale i z toho, čemu jsme
zabránili. I to bude budoucnost jednou pozitivně hodnotit.

64

Emanuel Hruška
Vzpomínky a výhledy
Když se v duchu vracím zpět o více než 60 let a myslím na svou práci,
tak si vděčně uvědomuji, jak od počátku navazovala na zápasy Klubu
Za starou Prahu a jeho podněty v oblasti ochrany památek. Účastním se
života Klubu po více než 2/3 doby jeho existence a přes tři čtvrtiny svého
života. Je to již téměř 65 let, co jsem do Klubu vstoupil a začal se podílet
na jeho činnosti. Sám jsem svým životem s Prahou úzce svázán. Narodil
jsem se v Praze, až na krátká období jsem v Praze bydlel, část mé činnosti
projektanta a urbanisty se vztahovala k Praze.
Již v sedmnácti letech jsem vstoupil jako student architektury na ČVUT
a našel zde řadu vynikajících učitelů. Byli mezi nimi i profesoři J. Cibulka
a Zd. Wirth, kteří nám přednášeli dějiny architektury a oba byli samozřejmě stoupenci Klubu. Rozhodovalo se tehdy o tom, který z nich bude
jmenován profesorem. Nám mladým studentům více imponoval J. Cibulka
již svým vystupováním i formou svých přednášek. Jevil se nám více jako
umělec, byl vždy dokonale oblečen, výborný společník. Jeho přednášky
byly živé, nezakrýval v nich své osobní zaujetí, uváděl zajímavé životní
příběhy slavných tvůrců i osobní dojmy a zážitky ze svých častých cest.
Ve Zd. Wirthovi jsme spíše viděli přísného vědce. Byli jsme proto trochu
zklamáni, když se nakonec v r. 1925 stal profesorem Zd. Wirth. Ten brzy
přešel na univerzitu a profesuru na ČVUT dostal nakonec J. Cibulka.
K němu mě nakonec vázalo hluboké přátelství a sám jsem s ním spolupracoval na různých projektech, které vždy souvisely s jeho památkářským
zaměřením.
Obou učitelů jsme si vážili a oba nám připomínali práci Klubu Za starou Prahu, které se sami účastnili. Oba vybízeli dobré studenty, ke vstupu
do Klubu a k účasti na schůzích domácí rady, i když ti ještě nebyli jejími
členy. Chtěli tak ovšem získat pro domácí radu jako členy dobré mladé
odborníky a zajišťovat kontinuitu života Klubu.
Ani již přesně nevím, který z obou učitelů mě vybídl, abych se zasedání
domácí rady účastnil, ale jistě v tom smyslu na mne působil i J. Cibulka.
Tak jsem od r. 1925 na zasedání domácí rady docházel, i když jsem nebyl
jejím členem. V tom období se takto schůzí domácí rady účastnilo několik
studentů architektury. Byli mezi nimi i mí přátelé Sokol a Čermák. Na
technice se památkové péči nevěnovala větší pozornost a tak jsme se
v domácí radě mohli podrobněji seznamovat s jejími problémy projednávanými na vysoké odborné úrovni, s praktickou činností při ochraně památek i osobně s význačnými odborníky v tomto oboru. A to bylo jisté
i záměrem našich učitelů, když nás k účasti na schůzích domácí rady zvali.
Někteří z nás se pak stali členy domácí rady, někteří ještě jako studenti
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a byli pak pověřováni různými drobnějšími funkcemi. A když jim později
pracovní úkoly a jiné okolnosti neumožňovaly se činnosti domácí rady
účastnit, zůstávali alespoň příznivci Klubu a jejich činnost v Klubu měla
na jejich další práci nesporně vliv.
Domácí rada se tehdy scházela v místnostech Klubu v Josefské ulici
ze začátku v 8 hod., později v 1/2 8 a schůze končívaly po desáté hodině,
někdy se protáhly až do půlnoci. Byly někdy vzrušující i proto, že bylo
nutno několikrát odporovat bezohledným a často záludným snahám o ničení starých budov. (Důvodem bývala i snaha po dosažení největšího zisku
z cenných pozemků ve středu města nebo uplatnit programy nadměrné
vzhledem k možnostem příslušného prostoru.) Byly zde i střety názorů
na způsob, jak nejlépe chránit památky. Řešila se např. otázka, zda nekompromisní ochrana neohrožuje památky samotné, případně rozvoj města.
Domácí rada mě s kolegou Sokolem morálně i finančně podpořila v r. 1930
při naší účasti na veřejné soutěži na řešení pražského komunikačního
systému, ve kterém byla naše práce vysoce oceněna.
Sám jsem byl členem domácí rady v letech 1932-34, jeden rok jsem
byl zvolen II. jednatelem. Celá dlouhá doba mé účasti v domácí radě
spadala do období pro architekta vzrušujícího, obrovské výstavby, rozvoje
Prahy, střetávání různých stylových názorů a jejich prudkého vývoje
a rád si na tu dobu vzpomínám.
Rada pracovních úkolů i časté pobyty mimo Prahu mi později znemožňovaly se činnosti domácí rady účastnit. Zůstal jsem však s Klubem
ve spojení, jeho cíle dále sledoval a snažil se ve své činnosti uplatňovat
aC již jako vysokoškolský učitel nebo při řadě pracovních úkolů na poli
památkové péče nakonec i ve funkci prezidenta čs. národního komitétu
mezinárodní nevládní organizace ICOMOS nebo předsedy komise státní
památkové péče. V souladu s všeobecným vývojem jsem se stále více věnoval problémům urbanistickým a zde stále vystupovala otázka významu
uchování historického urbanistického a architektonického dědictví. Velké
poškozování evropských měst po poslední válce tento problém zdůrazňovalo. Velký význam nyní má řešení otázky ochrany zachovaných kulturních hodnot a jejich integrace do tvorby současného životního prostředí
člověka nové společnosti. V dialektické jednotě tvorby nových hodnot
a kulturní ochrany existujících hodnot spočívá základní formální problém
současného urbanismu a utváření životního prostředí. Vývoj sídelního
útvaru — jeho přeměna od města k urbanizovanému „regionu" — neubírá
historickým centrům sídel na jejich společenské důležitosti. A když je
sídlo situováno v geograficky strategické poloze, zůstává — i přes všechny
proměny sídelní struktury — zpravidla i nadále krystalizačním bodem
hospodářského, sociálního i kulturního života. Urbanistická tvorba bohužel
dosud obchází systematickou údržbu a reanimaci našeho bohatého památkového fondu, který má vysokou ekonomickou i kulturní hodnotu.
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V posledních letech se mnoho změnilo nejen v teorii urbanismu, ale
také v teorii památkové péče. Velmi dobře je to vidět na činnosti organizace ICOMOS, nevládní organizace při UNESCO, která na mezinárodní
úrovni prosazuje ochranu, konzervaci a především nové využití a zhodnocení stavebních památek, urbanistických souborů a významných lokalit.
Vývoj potvrdil, že nelze věnovat pozornost jedné či dvěma prvořadým
solitérním památkám, zatímco méně cenné okolí se zbourá či nahradí
novostavbou bez jakéhokoliv vzájemného vztahu. Péče o stavební památky je jen malý díl ze širší problematiky péče o kulturní hodnoty, jak to
vyplývá z poslání UNESCO. Jde proto o zachování určité atmosféry, historické kontinuity v souboru staveb či v celém sídelním útvaru. Podstatný
rozdíl je také v tom, že se památkáři neobejdou bez spolupráce s urbanisty,
ochranáři přírody, ekology. Současné úsilí jako by vedlo k usmíření často
protichůdných zájmů jednotlivých oborů. Přitom lze však pozorovat, že
aktivní generace dnešních padesátníků žije setrvačností představ o tom,
že je přece jen lepší starou zanedbanou městskou zástavbu nahradit moderními objekty. Tím spíše, když se nejedná o prvořadé památky. V tom
vidí pokrok. Zatím mládež, mladší odborníci se za záchranu památek
mnohem více angažují. Nejde jim asi ani tak o vlastní historickou cenu
stavby, ale o její vtažení do současného života, o snahu vytvořit příznivější
prostředí.
Všichni si stále více uvědomují význam historické zkušenosti, dějinné
kontinuity lidského snažení i cenu v minulosti vytvořených urbanistických
a architektonických děl a jejich zachování pro příští pokolení. Jejich často
bezohledné ničení vyvolává ve světě hnutí široké veřejnosti za jejich
záchranu. Stále je zřejmější, že nestačí péče věnovaná památkám veřejnými orgány a profesonálními pracovníky, kteří se s obtížemi brání partikulárním zájmům, které jsou nepříznivé historickým městům a že je nutno
jejich úsilí doplnit podporou široké veřejnosti. Tu mají velký úkol nevládní
dobrovolné občanské organizace. A v Praze takovou organizaci máme
s pozoruhodnou devadesátiletou tradicí v Klubu Za starou Prahu. Oceňoval jsem vždy jeho práci i to, že jsem se mohl jeho práce od svých nejmladších let účastnit. Jakmile mi to moje pracovní závazky jen trochu
dovolily, vrátil jsem se od počátku sedmdesátých let opět do domácí rady
a bylo mi nakonec ctí, že mi byla svěřena funkce místopředsedy a nakonec
předsedy Klubu. Posloupnost významných osobností v této funkci byla
pro mne nejen poctou ale i závazkem, abych nejen chránil tradici Klubu
ale i přispíval k jejímu dalšímu rozvíjení.
Pan předseda a čestný předseda Klubu Za starou Prahu, čestný
člen ICOMOS při UNESCO prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc.,
zemřel 16. srpna 1989.
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Dobroslav Líbal
Péče o pražské památky jc stčžejním úkolem
naší současnosti
Při různých příležitostech jsem prohlásil i napsal, že základní pohled
mladého Klubu Za starou Prahu, v letech dynamického českého kulturního
rozvoje před první světovou válkou, na respektování historických sídelních
souborů, dosáhl nejvyšší, skutečně průkopnické úrovně ve světovém měřítku. Naplňuje mne podnes pocit mimořádné radosti, že mi bylo dopřáno
po druhé světové válce podílet se na tvořivé práci v domácí radě Klubu
za účasti jeho hlavních reprezentantů uplynulých desetiletí. Po druhé
světové válce se celkové postavení historické Prahy radikálně změnilo.
Její převážná Část byla v roce 1971 prohlášena městskou památkovou
rezervací. Byl tak položen pevný základ k dobrá budoucnosti pražského
historického jádra, zbavené obav z destrukčních náporů doby minulé.
Vystřídala je koncepce postupné regenerace, jejíž metodiku bylo nutno
nejprve nově vytvořit. Nezbytným předpokladem tu byla znalost vývojové
struktury i architektonické podstaty pražské historické zástavby. Hned
na počátku se ukázalo, že naše znalosti se omezovaly na některé veřejné
budovy, kostely a klášterní soubory i vybrané paláce. Podstata rezervace,
kterou tvoří sta a sta historických domů byla neznámou pevninou.
Z podnětu dvojice pracovníků Národního výboru hl. města Prahy,
ing. arch. Běluše Arnolda a Vladimíra Píši zahájil jsem již v roce 1951
v rámci „R" ateliéru Stavoprojektu práci na stavebněhistorickém průzkumu pražské městské památkové rezervace po jednotlivých domovních
blocích. Průzkum i stavebněhistorické vyhodnocení zpravidla zabydlených
objektů vyžadovaly tvorbu specifické metodiky, jež se stala podkladem
tzv. pasportizace, rozvinuté ve velkém měřítku po vzniku Státního ústavu
pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze v roce 1954. Pasportizace je již dlouho klíčovým pojmem na cestě poznání pražské historické
urbanistické i architektonické podstaty i při tvorbě podmínek její harmonické budoucnosti.
Jako umělecký historik s hlubokým vztahem ke gotické architektuře,
jsem měl odevždy uctivý i obdivný vztah ku Praze, k jejímu jedinečnému
zjevu a středověkým monumentálním stavbám. Přiznám se však, že plné
pochopení bezbřehé světovosti našeho hlavního města jsem nabyl teprve
při hodnocení výsledků komplexního průzkumu pražských historických
architektonických souborů. Rozhodující význam tu mělo poznání, že monumentální architektury nestojí v Praze namnoze osamoceny, ale obklopuje je mimořádně působivé historické prostředí, jež vytvořil středověk
a proměňovala ho následná staletí a slohová období. Můj zájem o gotiku
se záhy rozšířil na široký tok uměleckého dění, které probíhá v Praze
již 1100 let.
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Praha, od 9. století „hlavní město" českého státu a současně i sídlo
jeho nejvyššího vedení na Pražském hradě, má z těchto hledisek nedostižné postavení v rámci celosvětovém. Domnívám se, že neexistuje druhé
město s tak dlouhou státoprávní tradicí. Je až strhující poznání, že v rámci
pražské architektonické podstaty se zachovaly přesvědčivé hmotné doklady
již ze samotných počátků hlavního města.
Pasportizace vytvořila základní podmínky pro studium a poznání urbanistických a architektonických proměn Prahy. Prokázala též dosud nezvažovaný primát jejího světského stavitelství, nejen ve srovnání s našimi
sousedy, ale s celou Evropou. Po bok kamenným románským domům
staroměstského území doby Vladislava II. se přiřadily monumentální gotické měšťanské architektury doby lucemburské, vyjadřující podnes velkolepost středověkého velkoměsta doby Karla a Václava IV.
Výrazná i originální byla světská architektonická aktivita pozdějších
staletí. Bližší poznání celkového stavebního vývoje odhalilo skutečnost,
že pražské umělecké prostředí nedosáhlo evropské špičky jen v gotice,
baroku a v letech před a po první světové válce. Objevila se jeho vysoká
úroveň i ve slohovém období románském, renesančním, klasicistním
i v průběhu složitého výtvarného procesu druhé poloviny 19. století. Praha
se prezentuje dnes jako nedostižný fenomen světové urbanistické kultury
a současně jako nezničitelný, zkamenělý projev dávného života, nezdolnosti, historické slávy i smutku, ale především nekonečného tvořivého
úsilí českého národa. Praha je mořem uměleckých hodnot bez břehu
i bez dna. Nadčasové postavení Prahy v české i evropské kultuře vyžaduje
specifický kvalitativní přístup všech státních orgánů, institucí i složek
stavební a řemeslné výroby, kterým je svěřena péče o její architektonickou podstatu.
V prvních letech pražské městské rezervace realizoval památkovou
ochranu v rámci NV jedinec, statečný Vladimír Píša. Mezník na cestě
dalšího vývoje představuje vznik Pražského střediska státní památkové
péče a ochrany přírody. Za dlouholetého vedení vysoce schopného ředitele
Zdislava Buřívala se Pražské středisko proměnilo ve výkonný a odborně
všestranně kvalifikovaný útvar, který měl účinné zázemí v Památkové
radě, soustřeďující na široké bázi výkvět odborníků ze všech úseků památkové péče. Až nostalgicky vzpomínám na mimořádně zajímavá, někdy
vzrušující zasedání Památkové rady Buřívalový éry.
Dynamická aktivita Pražského střediska měla pochopitelně jistý vliv
na tehdejší profil Klubu Za starou Prahu, který prožíval současně generační přerod. Slavná generace zakladatelů již odešla. Právě v této době
prokázal však Klub podivuhodnou životnost. Netrvalo dlouho a nové vedení
navrátilo Klubu jeho dávný morální i skutečný význam a postavení.
Na prahu oslav svého devadesátého výročí zastává Klub Za starou Prahu
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v kulturně památkovém životě Prahy stejně významné poslání jako v dobách dávné slávy.
Úlohu Klubu ostatně podtrhuje skutečnost, že od několika let prožíváme
velkoryse založený, komplexní regenerační proces architektonického fondu
pražské městské památkové rezervace. Výsledky individuálně koncipovaných akcí, jako např. anežský areál, dům U zvonu, hodnotíme velmi
vysoko. Určitý negativní prvek tu představuje dlouhodobé provádění těchto akcí. Větší problémy, případně i obavy jsou spjaty s již probíhajícími
a připravovanými blokovými rekonstrukcemi. Jsem dalek toho vysloviti se
zásadně negativně o blokové regeneraci historické Prahy. Její praktická
nezbytnost i výhody při provádění jsou naprosto nepochybné. Poněkud
znepokojující jsou dílčí výsledky některých rekonstrukcí, u nichž postrádáme respektování základních principů architektonicky, technicky, památkově, funkčně i ekonomicky zdařilé obnovy historických i novodobých
architektur. Tyto principy jsou všeobecně známé i uznávané a nemělo by
smyslu je znovu opakovat. Vždyť byly v podstatě vyjádřeny již v závěrech
první liblické konference o Praze, pořádané Československou akademií věd
v roce 1953. Považoval bych za velmi důležité, kdybychom se při regeneračním procesu řídili dle osvědčeného římského přísloví „Multum sed
non multa".
Ovšem sebedokonalejší principy nic neznamenají, když při jejich realizování chybí niterný vztah ke svěřenému úkolu, nejvyšší zodpovědnost
i obětavost všech účastníků.
Praha je poklad naší kultury, symbol národní existence. Veškerý přístup k jejímu stavebnímu i výtvarnému obsahu musí plně respektovat tuto
skutečnost. Hodnotu každého dokladu hmotné kultury, každého výtvarného projevu minulosti i současnosti znásobuje skutečnost, že tvoří součást
kulturní podstaty pražské. Tento fakt by měl vstoupit do povědomí všech
občanů, zvláště těch, kteří jsou pověřeni úkoly na pražské regeneraci.
Za pozitivní příklad respektování regeneračních principů i výsostného
postavení Prahy považuji realizaci první etapy „Královské cesty".
Politické i kulturní orgány všech stupňů a po jejich boku Klub Za starou Prahu stojí před stěžejním úkolem zajistit regeneračnímu procesu
Prahy nejen optimální podmínky technické, materiálové i architektonické,
ale především svrchovaně humanistický, kulturní přístup pracovníků všech
zúčastněných profesí. Prahu lze regenerovat jen s opravdovou láskou a
hlubokou pokorou před její nevyjádřitelnou krásou a kulturní velikostí.
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Milan Patka
Vzpomínka na opravu pražského orloje v roce 1979
Jedna z velkých oprav světoznámého staroměstského orloje v Praze
proběhla na jaře a v létě roku 1979. Tehdy orloj zakryla velká dřevěná
bouda, kterou během opravy turisté z ciziny i Pražané zvědavě obhlíželi.
Celá tato akce velmi zaujala také mne a navíc jsem měl tu čest se jí svým
malým dílem i zúčastnit. Dodnes mi zbyla hezká vzpomínka na setkání
s mnoha zajímavými lidmi i na některé kuriózní epizody, s čímž bych se
chtěl s vámi podělit. Jak jsem se k tomu všemu však dostal?
Začalo to vlastně již za dob mých studií na průmyslové škole kdy jsem
se blíže zabýval pražským orlojem, což bylo a je moje oblíbené téma,
protože mne zajímá a jaksi přitahuje všelijaké to tikání starých hodinových strojů nebo tajemné pohyby stínů na slunečních hodinách. Tehdy mne
napadl trochu bláznivý nápad, že si zahraji na orlojníka a vlastnoručně
si zkonstruuji a nakreslím astronomický ciferník pražského orloje. Když
bylo vše hotovo podle astronomických zásad a zákonů, se zalíbením spočinul můj zrak na kresbě. Spokojenost však netrvala dlouho. U jedné kružnice jsem si totiž povšiml značné odchylky od originálu na orloji. První
myšlenka byla samozřejmě ta, že v mojí konstrukci bude asi někde chyba.
Při kontrolování astronomické konstrukce jsem však nemohl na žádnou
přijít a tak celá záležitost putovala s rozpaky na čas do šuplíku. Po delší
době mne tato věc znovu zaujala a začal jsem vše znovu zkoumat a porovnávat s údaji astronomických ročenek a všelijakých tabulek. Pomalu
se ve mně zrodila „kacířská'* myšlenka, že chyba není u mne, ale na orloji
a to chyba nemalá — až 6 hodin u křivky soumraku!
Když jsem se všestranně přesvědčil že mám pravdu, všechno jsem
sepsal, orloj s chybou vyfotografoval a s tímto dokumentem jsem se obrátil
na Klub Za starou Prahu s otázkou kam s tím, komu tento dokument
zaslat, aby byla chyba opravena. Bylo rozhodnuto tuto „Připomínku ke stavu astronomického ciferníku pražského orloje", jak jsem krátkou studii
se svým objevem nazval, zaslat odborníkům pražské památkové péče a
odboru kultury NVP. Vše bylo sepsáno a odesláno v prosinci roku 1978.
S pocitem vnitřního uspokojení jsem očekával co se bude dít. Nedělo
se však dlouho vůbec nic.
Dlouhé ticho okolo orloje přerušila náhle novinová zpráva ve Večerní
Praze 22. 3. 1979 o počátku stavby dřevěného lešení pro potřeby nastávající
opravy orloje, který již byl dlouho v očividně neutěšeném stavu. O uvažované opravě jsem již mnohé zaslechl ve spojitosti se spory mezi restaurátory, kteří chtěli orloj opravovat v létě z pochopitelných důvodů schnutí
barev atd. a kruhy zastávajícími zájmy turistického ruchu, které chtěly,
aby se orloj opravoval v zimě, třebas ve vlhku a mrazu, ale hlavně aby

72

nepřišla zkrátka letní turistická sezóna. Spor se tedy vyřešil rozhodnutím
postavit před orloj dřevěnou boudu — „ateliér" — proti povětrnostním
vlivům a orloj opravovat na jaře.
Bouda před orlojem rostla a zpráva o tom, zda moje připomínka a
příslušná náprava bude či nebude provedena při nastávající opravě, nepřicházela. Co mi zbylo jiného, než abych sám začal telefonovat a vyzvídat,
co se bude dít. Hned první informace mne zamrazila. Oprava orloje začíná
a moje „připomínka" dosud leží nedotčena na stole Pražského střediska
památkové péče, z důvodu nemoci příslušného pracovníka. Prý také v této
sice památkové, ale i astronomické záležitosti nejsou kompetentní a tak
vše postoupí Astronomickému ústavu ČSAV k odbornému posudku, ^ i
pomyšlení, že restaurátoři si již připravují štětce a barvy, při pomyšlení
na množství povolení, razítek a jiných „požehnání" potřebných k provedení
zásahu na tak významné památce, při pomyšlení na jistě ale pomalu
,„meloucí mlýny" některých úřadů jsem propadl malověrnosti.
Situace se však mění každým okamžikem, říkával můj dědeček a tak
i v této chvíli přišlo rozuzlení ze strany odkud jsem to nejméně čekal.
Odbor kultury NVP stačil mezitím zajistit odborný posudek Hvězdárny
hl. města Prahy, stačil opatřit povolení k zásahu do orloje, stačil předat
celou záležitost hospodářské správě NVP, která organizačně zajišťovala
celkovou opravu orloje a radnice. Překreslení chybné části astronomického
ciferníku bylo takto dodatečně na poslední chvíli zařazeno do programu
celkové opravy orloje.
Později jsem odbornou část osobně projednal v Astronomickém ústavu
ČSAV, který ochotně nabídl odborný dozor při opravě i při pozdějším
chodu orloje.
Ateliér „dřevěná bouda" byl dostavěn, orloj zastaven a začala oprava.
Několikrát jsem obcházel okolo a pozoroval, jak se za okny objevují
demontované části astronomického ciferníku a jak se rozebírají postranní
ciferníčky. Až jednou jsem si dodal odvahy a posilován vědomím, že o mně
uvnitř vědí, jsem požádal o vstup dovnitř. Bylo mi vyhověno a tak jsem
poprvé stoupal po příkrých točitých schodech uvnitř, minul složité soustrojí
legendárního orloje a náhle jsem se ocitnul uprostřed rušné práce. Paní
restaurátorka, akademická malířka Bohumíra Míšová-Cílová, s několika
pomocníky obnovovala malbu astronomického ciferníku a byl přítomen
i odborný pracovník Astronomického ústavu ČSAV PhDr. Zdeněk Horský,
CSc. Paní restaurátorka uvítala naší přítomnost, protože právě došla
k otázce, jak konkrétně překreslit chybnou část ciferníku. Tak se stalo,
že jsme vlastnoručně s panem doktorem předkreslili paní restaurátorce
jak má opravit chybnou kresbu astronomického ciferníku.
Objevila se i další otázka, jakou barevnost zvolit, aby orloj „nekřičel"
jako pouťová atrakce, ale aby, jak říkala paní restaurátorka, předešlá
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„drzá barevnost" byla nahrazena „barevností renesanční", ladící s Mánesovým kalendáriem i s barevností figurek. Vzpomínali jsme na staré
popisy orloje a jeho barevnosti, zkoušeli jsme různé odstíny barev. Ještě
několikrát jsem navštívil paní restaurátorku při její práci na orloji a
snažil jsem se pomoci svými vědomostmi i fakty nalezenými v knihách.
Viděl a poznal jsem mnoho zajímavého z restaurátorských prací, ale
poznal jsem i některé těžkosti, mnohdy zbytečné. O sporu, kdy má být
oprava provedena, jsem se již zmínil a nyní jsem viděl, že jeho vyřešení
dřevěnou boudou nebylo nejlepší. Nejenže postavení boudy mělo zpoždění
a paní restaurátorka musela posílat své děti, aby se podívaly jestli už
může začít s restaurováním, ale do boudy později i pršelo a tak doba
pro opravu již tak krátká byla dále zkracována, protože za vlhka restaurátorské práce nelze provádět. Pro informaci: předešlá renovace kopie
Mánesova kalendária trvala více než rok a to byla deska vymontována
a dopravena do ateliéru!
S figurkami a se strojem nebyly žádné potíže, vše se demontovalo,
odvezlo a opravilo v dobře zařízených dílnách.
Zato oprava ostatních částí orloje přímo na místě nebyla jednoduchá.
Nátěr astronomického ciferníku prováděla naposledy jakási lakýrnická
firma a vše natřela nevhodnými barvami — i zlacené části! Když se nyní
odstraňovaly jejich zbytky, které neodpadly samy, loupaly se jako cáry
igelitu. Také nyní měla provádět renovaci astronomického ciferníku nějaká
lakýrnická firma, ale paní restaurátorka, aby nedošlo k nejhoršímu, raději
provedla tuto práci sama zadarmo jako „socialistický závazek".
Restaurování kopie Mánesova kalendária znesnadňoval, kromě nepříznivého deštivého počasí, i nedostatek materiálu. Kdyby paní restaurátorka
neměla na pozlacování staré dobré „Andělské zlato" po svém otci, práce
by se musely zastavit! Velmi jsem se také podivil nad starostmi se štětci.
Když jsem se dozvěděl, jakou cenu má takový kvalitní štětec, myslel jsem,
že musí být přinejmenším z tygřích chlupů, ale nebyl, vtip byl jen v tom,
že po namočení do barvy musí mít tento druh štětců dokonalou špičku.
U většiny našich Štětců jde každý chlup na jinou stranu a jsou dobré asi
tak akorát k natírání plotu.
Zbytečným nedorozuměním bylo natření kamenných stěn uvnitř orloje
neprodyšnou barvou. Kamenné stěny radniční věže totiž od země značně
vlhnou a takto nebudou moci „dýchat". Stalo se tak v dobrém úmyslu, aby
stroj orloje měl bezprašné prostředí, nikdo však nepomyslel na důsledky.
Smutný byl závěr restaurátorských prací. Jejich kvalita závisí, mimo
jiné, na dobrém zaschnutí všech vrstev malby. Dokud je malba vlhká,
nesmí se samozřejmě zaprášit, proto se přece stavěla dřevěná bouda. Stal
se však pravý opak. Paní restaurátorka byla nucena práce urychleně
skončit, ještě zasychající kalendárium provizorně zalakovat jednou vrstvou
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závěrečného laku, vše zakrýt igelitem a lešení se začalo urychleně rozebírat
— 21 dní před veřejně vyvěšeným termínem dokončení opravy. Ten kdo
byl po odstranění lešení u orloje, mohl cítit vůni odpařujících se olejů.
Poněkud lehkomyslný a podivný přístup k světoznámému pražskému
orloji, k „Národní kulturní památce"! Nevím co by se stalo, kdyby v tu
dobu vítr zvedl prach z ulice a z vedlejšího staveniště, kde se opravovala
fasáda radnice. To už ale asi nad orlojem bděli všichni zemští patronové
v čele se svatým Václavem.

Ateliér „dřevěná bouda" postavený před pražským orlojem
při jeho opravě v roce 1979
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Jiří Stursa
Praha a já
Je přirozené, že rozhodující vliv na lidský život má dětství člověka,
prostředí, kde a s kým je prožil. Narodil jsem se v Praze, z Břevnova,
kde můj táta učil na obecné škole, jsem už od pěti let s ním chodil na
procházky na Hradčany, později na Staré a Nové Město a přes letenskou
pláň ke strýci Janovi do Akademie výtvarných umění. Tak jsem poznával
pražské ulice, náměstí, nábřeží, parky, staré a novější budovy, paláce a
kostely s nádherou jejich vnitřků. Ale nejen to, spíše než dětské knihy
mne od klukovských let vábily časopisy z tátovy knihovny: Styl a Věstník
Klubu Za starou Prahu, obrázky a články ukazující spojování starého
a nového. Vzpomínám, jak mne zaujaly tam otištěné studie nástavby
barokního Braunerova domu na nároží Vodičkovy a Jungmanňovy ulice,
navržené Pavlem Janákem, nebo návrh Palackého náměstí v pojetí českého kubismu od Vlastislava Hofmana. Bylo mně 10 let, kdy jsme s tátou
prohlíželi výstavu na řešení letenské pláně. Tehdy už jsem čmáral na odložené papíry svoje vymýšlené půdorysy a průčelí vil, činžáků a škol.
Nárazem v tom bylo v roce 1923 objevení měsíčníku Stavba s odlišným
pojetím konstruktivistické architektury a tak po maturitě v roce 1928
zvítězila jako příští životní dráha u mne architektura nad druhou zálibou,
automobilismem, živenou pražskými Autosalony.
Už za studií na škole architektury pražské techniky jsem se od počátku
30. let zabýval náměty pražské výstavby, byly to soutěžní návrhy na ďáblický hřbitov, zástavbu pankráckého předmostí mostu přes nuselské údolí,
později na nemocnici v Motole, na petřínskou komunikaci, domy s malými
byty v Břevnově a umístění pomníku T. G. Masaryka, které jsme s Vlastou
Sukovóu-Stursovou řešili na letenské pláni. Některé odměněné práce byly
tehdy otištěny ve „Stavbě". V posledních letech před osudným Mnichovem se nám spolu s Karlem Janů podařilo uskutečnit několik rodinných
a bytových domů v Praze a jejím okolí, větší akce (budova Anglického
ústavu, domy Svazu Čs. díla) se už realizace nedočkaly.
První léta po skončení druhé světové války poskytla výstavbě Prahy
velké a významné úkoly. Jejich řešení jsme se účastnili v soutěži na
budovu Staroměstské radnice, Národního shromáždění (II. cena) a bytové domy pražské obce v Libni (I. cena, postavené).
V roce 1948 jsem převzal práci profesora na škole, z níž jsem vyšel.
V mém studijním ateliéru jsem většině studentů ukládal úkoly výstavby
Prahy, většinou výhledové, poněvadž směrný plán a investiční úkoly se
tehdy teprve rodily. Někteří studenti řešili budoucí sídliště (Pankrác,
Malešice, Baba aj.), jiní areál vysokých škol na pláni Dívčích hradů nebo
výzkumných ústavů na návrší Na Pražačce, budovu Staixjměstské radnice,
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kulturní domy pražských čtvrtí, obchodní domy na Zlatém kříži aj. Jako
první na škole jsme na počátku 50. let s mými asistenty zadali studentům
úlohy rekonstrukce některých památkových domů ve Staré Praze, novoměstské radnice, staroměstskou a vinohradskou tržnici aj. Někteří z autorů
těchto úloh se později celoživotně věnovali památkové architektuře. V roce
1970 jsem převzal vedení katedry teorie, vývoje a rekonstrukce architektury s příslušným studijním ateliérem a od té doby se moje práce zaměřila
takřka výhradně k této sféře architektury.
V dubnu roku 1970 jsem po shlédnutí návrhu trasy S — J magistrály
poslal dopis řediteli PSSPPOP Z. Buřívalovi s upozorněním Voa kulturní
význam ohrožené budovy nádraží Praha - Těšnov a na možnost její
záchrany. Tím nastalo patnáct let boje o toto novorenesanční dílo, v roce
1955 nákladně renovované, které bylo koncem 60. let zbaveno své dřívější
funkce a dáno k užívání jako staveništní zařízení pro výstavbu magistrály.
V květnu následujícího roku jsem podnikl jednání s n. p. Transfera, vytvořeným pro přemístění gotického chrámu v Mostě, o možnosti přesunu
budovy těšnovského nádraží do polohy nebránící budoucím komunikačním
potřebám. Transfera uvítala nabízený úkol jako zkušební před mosteckou
akcí a vyčíslila předpokládaný náklad na posun budovy, který byl nižší
než činila pouhá stavební hodnota objektu, přesto její nabídka nebyla
majitelem objektu, městem Prahou, tehdy přijata. Po demolici severního
křídla budovy, vynucené stavbou inženýrských sítí, vypracoval jsem v letech 1975-7 pro PSSPPOP ve spolupráci s arch. Ivanem Lejčarem, který
jako student pracoval již dříve na tomto úkolu, studii posunu a dostavby
budovy do původního celku s variantou ponechání na původním místě
a částečné přístavby. Budova měla tak tvořit uzávěr městské památkové
rezervace proti magistrále a být využita pro účel Muzea hl. m. Prahy.
V roce 1978 byla budova bývalého nádraží zapsána do státního seznamu
nemovitých kulturních památek. Primátor města Ing. Stafa v roce 1982
nabídl budovu pro účel Studentské menzy UK, v omezené soutěži jsem
předložil své řešení. V té době byla budova opatřena novou krytinou a
akciová společnost pro zahraniční obchod EXICO chtěla budovu koupit
a upravit pro výstavní užití. Přesto vše byla budova 16. března 1975 z rozhodnutí NVP hl. m. Prahy explozí zbořena. Nabízí se srovnání s osudem
budovy pařížského dopravy zbaveného nádraží Orsay, které v téže době
bylo nákladně renovováno pro účel Muzea umění 19. století.
Na vyzvání ředitele SÚRPMO arch. Františka Brabce jsem v letech
1977-79 zpracoval řadu studií modernizace pražských bytových domů
devatenáctého a počátku dvacátého století. Výsledky této práce byly
otištěny v několika statích v Acta polytechnika a Architektuře CSR a
shrnuty v publikaci Edičního střediska ČVUT Modernizace bytového fondu
19. a 20. století. Studentské práce M. Pračky a P. Opelíka v mém studijním
ateliéru v letech 1978-79, řešící modernizaci bloku bytových domů z 90. let
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19. století v oblasti Karlova byly východiskem studie a projektového úkolu
řešících umístění studentských kolejí lékařské fakulty UK a menzy, využívající památkově cennou ocelovou dvoranu uvnitř bloku domů. Účelem
studie byla ekologická záměna funkce stálého bydlení rodin s dětmi
za časově omezené bydlení studentů a současně jeho přiblížení k učilišti
na Albertově a tím zamezení jejich hromadné dopravy ze studentských
kolejí na okraji Prahy. Návrh nebyl odborem výstavby Prahy 2 přijat
s odůvodněním, že studenti mají bydlet na okraji Prahy. Časově poslední
v mojí účasti v úsilí o pražskou památkovou péči je moje součinnost
v loňské akci ochrany jižní části Stromovky před její demolicí záměrem
vésti tam těleso Středního dopravního okruhu. Načrtl jsem šířeji zdůvodnění variantní řešení vedení SDO po pravém vltavském břehu v oblasti
Troje, které bylo otištěno v Čs. architektu.
Mám-li uvést své zkušenosti s činností v oboru pražské památkové
péče, chtěl bych na prvním místě zaznamenat zájem a tvůrčí aktivitu
studentů, budoucích architektů o tuto větev architektury. Naproti tomu
setkal jsem se s malým pochopením, ba přímo záporným poměrem k hodnotám památkové architektury a potřebám jejich ochrany u mnoha rozhodujících činitelů správy města a orgánů řízení jeho architektonické
výstavby. Domnívám se, že právě tady byla by potřeba zlepšení vztahu
k památkovým hodnotám, vždyť jsou to právě ony, které činí Prahu
světoznámou a přitažlivou pro cizinecký ruch. Negativní vztah k minulosti,
symbolicky charakterizovaný někdejším odstraněním Krocínovy kašny,
by měl být odstrašujícím příkladem. Právě v boji proti tomuto zlu vznikl
na prahu našeho století Klub Za starou Prahu. Měl ve svých řadách přední
iniciátory nově nastupující architektury, kteří si vážili a správně oceňovali
tvůrčí vklad minulosti jako východisko nového. Zdůraznění hodnot moderního vedlo po první světové válce k založení Klubu Za novou Prahu.
Myslím, že v současné době bychom měli všichni být aktivními stoupenci
Klubu Za krásnou Prahu.
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Libuše Hubičková
Prahou rok za rokem
V podtitulku tohoto titulku by mělo být „aneb co pro mne znamená
Praha (přítomná, minulá i budoucí)". Podobně totiž znělo zadání předsednictva, domácí rady a redakčního kruhu Klubu, který mě požádal o příspěvek do tohoto almanachu s nadějí, že popíši tři až pět stran rukopisu.
Ale při maximální epičnosti a pravdivosti nedovedu napsat nic jiného,
než že Praha pro mne znamená totiž VŠECHNO. — No jo, ale co je to
vlastně všechno? Co všechno z Prahy se vměstná do slova VŠECHNO?
""Praha je pro mne především městem, kterému jsem se kdysi narodila.
Tedy městem, v němž jsem se poprvé nadechla a poprvé pohleděla na svět.
Dříve však než jsem uviděla oněch pověstných sto (ve skutečnosti samozřejmě daleko více) věží, než jsem mezi prsty ucítila písek á vltavskou
vodu (neboť bývaly doby, kdy se i děti mohly bez rizika a újmy na zdraví
nořit do řek), dávno před tím, než vzbudil moji zvědavost rozjařený cinkot
staré, dobré (protože vzdušné, čisté a zářivě lakované) tramvaje, než se mi
poprvé (ale vůbec ne naposled) dojetím sevřelo srdce při pohledu na jedinečný klenot z hradní vyhlídky nebo z mosteckých věží, z věže Staroměstské radnice nebo od sv. Víta, z ochozu Národního divadla, z petřínských
meandrů, z trávníků strahovských zahrad nebo z petřínské rozhledny
(ano! i takové pohledy bývaly), tedy daleko dřív než Praha uvedla
do pohybu všechny moje smysly, jsem prvně otevřela oči, abych je upřela
do jiných očí. A měla jsem štěstí. Byly to nejkrásnější a nejlaskavější oči,
které jsem mohla kdy spatřit. Byly to oči plné jasu, štěstí a milosti.
Vyzařovala z nich dobrota s něhou, láska i obava. Patřily mojí mamince.
Od té chvíle, co se moje oči střetly s jejími, se stal jejich pohled jedním
společným pohledem. Takže celá léta kroužím tím pohledem po lidech
a po světě s láskou a obavou zároveň.
A co se Prahy týče, nemohu říci, že by tomu bylo jinak. Snad jen
v tom, že cítím navíc ještě drobet nostalgie — jak tak léta jdou a časy
ledacos (žel) mění. A to zdaleka nepatřím k tak ctihodné generaci, jenž
pamatuje na příklad „Vltavu hemžící se rybami tak, že čeřen se na první
zátah naplnil a pod jeho tíží sít praskla". Ale co pamatuji, to je každodenní klapot poštovských koníčků s vozíky, do nichž poštovští panáčkové
ukládali dopisy z kastlíků (jak krásně natřených s namalovanou trubkou).
Pozorovali jsme je s bratrem z okna jednoho dejvického činžáku, kde měl
tatínek ještě pár let po válce dobře zavedenou krejčovskou živnost, a asi
proto jsme se naučili dříve říkat hi-já než má-ma...
Praha je tedy pro mne úplný začátek všeho. A začátek dobrý, jemuž
nechyběla ani strhující podívaná: Matějská pouť totiž — jak jistě známe
— nebyla tehdy pouze na Vítězném náměstí, ale táhla se v celé slávě a
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hluku a vůní až k nám, na Dejvickou, takže jsme s ní žili dnem i nocí.
Tehdy jsme také chodívali do úhledné a sličné Stromovky; a tam se dalo
svézt na koních. Jak pěkné, vzrušující, snadné... a jak dávné. Chodívali
jsme (už toto sloveso času minulého mi připadá skoro tragické, neboť ono
se vůbec dřív daleko více c h o d í v a l o , takže se také pochopitelně daleko důkladněji v i d í v a 1 o), tedy chodívali jsme leckams: do zoologické
zahrady, k čemuž patřil i přívoz a za ním čistá zahradní restaurace
se žlutou limonádou a košem plným vos; do Chuchle na závody, kde jsem
jednou vyhrála první cenu, ale když mi dávali korunky a ne koně, dočista
jsem na dostihy zanevřela; do Nuslí přes celou Prahu na čaj a výtečné
zákusky ke známým, kteří prožili ruskou revoluci. Když o těch časech
vyprávěli, připadalo mi to, jako bych přecházela most do pradávné minulosti. .. A což teprve u hrobek českých králů na Hradě. Nechtělo se mi
věřit a nedařilo se mi pochopit, že mohla být jiná doba než právě ta,
kterou žijeme, a že mimo pohádek existovali skuteční králové. Netušila
jsem tehdy, že za několik desítek let si je — ty slavné a skutečné — budu
moci ve Svatojiřském kostele nebo v Národním muzeu prohlédnout zblízka
(tedy jejich ostatky), že budu stát pár centimetrů od korunovaných hlav
Přemyslovců, že budu málem dýchat na Jana Lucemburského, že budu
na vlastní oči a lépe než dávnověcí současníci vidět všechny ty sečné rány,
o kterých stovky let píší dějepisci; že se budu téměř dotýkat šatů, do nichž
se před tisíci lety oblékala kněžna Ludmila...
Praha však pro mne není jen dějstvím plným okouzlení z krásných
poznání, byť protkaných stíny a ranami, jež život také naděluje. Praha je
pro mne i místem, které ty rány dovede zahojit. Skýtá k tomu spoustu
zákoutí, z nichž dýchá přívětivá, ale i bolestná minulost našeho národa.
Slyším tu kroky Franze Kafky, který procházeje Starým Městem do školy
nebo do úřadu formoval cestou romány a povídky. Cítím tu jeho kroky,
ačkoli je už přes sto let překrývají nohy chodců dalších generací, a lituji,
že všem těm myšlenkám, narozeným tady — v srdci Prahy a Evropy —
se stále ještě nedaří spatřit světlo světa (tady — v srdci Prahy a Evropy).
O co lépe je na tom třeba Tycho de Brahe; jeho sláva je v obecném povědomí a nápis na kameni jeho náhrobku v Týnském chrámě stvrzuje, že
dánský astronom byl „nejdůmyslnější vynálezce a nejštědřejší strůjce
nástrojů hvězdářských". Kousek odtud — na Staroměstském náměstí —
je místo, kde 8. listopadu 1918 (ve výroční den bitvy na Bílé Hoře), padl
jeden ze symbolů starého habsburského mocnářství — barokní Mariánský
sloup. Stále, až do dnešních dnů, se vede živá polemika o tom, zda se měl
či neměl zbourat, zda se má či nemá znovu postavit. Ve vztahu k hlavám
(ohlédneme-li se zpět), které tak různě po Praze padaly, mi tento spor
připadá méně důležitý. Už jen proto, že žádná hlava oddělená tak nebo
onak od těla, se nedá přišít zpátky. A tak při procházce okolo radnice,
kdy se potěším nad jejím vzhledem i nad péčí, s jakou národ sleduje
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dilema její dostavby, nemohu nevzpomenout na jiné půtky tohoto bizarního kousku světa, při kterých například husitský kněz a pražský mluvčí
Jan Želivský „padl proto, že stál v cestě měáťácké reakci". Mocní, nepoučeni ani Husem, přiměli za čas Mydláře s povoláním katovským, aby
ztenčil výkvět národa o sedmadvacet českých pánů, kteří pak „v pondělí
léta Páně 1621 od hodiny páté až do deváté ranní obětovali svůj život
pro hájení svobody Království českého".
Když tak procházím Prahou rok za rokem, neubráním se dojmu, že
příliš mnoho a nešetrně zasahujeme do našeho města, že poněkud zbrkle
a neuváženě zpronevěřujeme duchovní i hmotné dědictví našimi předchůdci nám svěřené. Že si nehlídáme staletími ověřené skvosty, kvůli
kterým objíždějí turističtí gurmáni zeměkouli, a že naschvál šlapeme
zupáckou podrážkou po křehkém odkazu těch, co si jej už nemohou ani
mečem ani slovem obhájit, jen abychom otiskli kamkoliv stopy naše. A tak
ke spadlým hlavám přihazujeme spadlé domy (v nichž by se dalo ještě
pohodlně bydlet), školy (aby nebyl zneuctěn soudobý urbanismus), nádraží
(které by mohlo sloužit deseti rozumným účelům). Betonujeme zelené
plochy (aby probůh Pražané neměli moc kyslíku), stavíme lešení, které
nebouráme, ale zato bouráme (například) veřejná WC, která bychom měli
spíše stavět.
Když tak kráčím Prahou rok za rokem, městem, které označil Ibrahím
ibn Jakúb za „město z kamene a vápna... největší co do obchodu...
v nejlepší zemi severu..." a když vidím, že naše krásné město má co
dohánět, aby dohnalo sama sebe v celé své ušlechtilé vznešenosti a vznosném majestátu, ptám se (mlčky) těch miliónů cizinců, jimž není líto žádného kilometru ani valuty, zaplacených za naše město, proč tuto metropoli,
ovadlou a oproštěnou od mnohého půvabu, s mírnými znaky vrásek, stále
ještě vyhledávají. Co na ní vidí? Co nenasytně ukládají do svých superkamer a fotoaparátů?
Jenže procházejíc krok za krokem tím městem (lehce zaprášeným a
vylekaným) — na jaře, v létě, na podzim i v zimě — pak vidím, že skutečně neexistuje žádná měna a žádná vzdálenost, která by nestála za tu podívanou, za město knížat, císařů a králů, hrdinů i ponížených, bojovníků
i mírumilovných kupců i lazebnic, básníků a malířů, stavitelů či filosofů,
herců, kejklířů, šejdířů a biskupů, komorných nebo jen tak si bydlících.
Při tom osvobozujícím poznání začnu všem těm návštěvníkům, co nehovoří
naší mateřštinou, nesmírně závidět jejich oči, které nevidí Prahu denně
a které — když už ji konečně spatří (z nějaké rampy nebo jen tak z Petřína) žasnou. Žasnou tak, jak naše oči žasnout nemohou, protože Praha se
totiž na světě nikde neopakuje. A my ji už poprvé nikdy vidět nemůžeme,
takže naše extáze nad ní je jiného druhu a nepostrádá vedle nadšení a
údivu také kapku obavy o ni. Obavy dětí o stárnoucí matku.
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Jan Kloub
Velkopřevorské náměstí
Malé, snivé náměstí tohoto jména na Malé Straně zůstává neznámé
většině Pražanů. Je uzavřené, lemované barokními paláci s atmosférou
vznešeného klidu a pohody. Proto sem V. V. Štech rád vodíval své zahraniční návštěvníky a i dnes je vyhledáváno milovníky staré Prahy.
Název náměstí je odvozen od velkopřevorů řádu Johanitů, který získal
v roce 1156 od krále Vladislava II. rozsáhlý pozemek na Malé Straně. Král
Vladislav II. se zúčastnil druhé křížové výpravy do .Palestiny, setkal se
s velmistrem Johanitů Raimundem a poznal statečný boj tohoto řádu
při hájení křesťanského království. Rád Johanitů zaujal krále i svou péčí
o nemocné, která dosahovala vysoké úrovně.
Kancléř krále a vyšehradský probošt Gervais se svým synovcem Martinem poskytli Johanitům značné finanční prostředky na stavbu kláštera.
V letech 1160-1180 byla postavena románská trojlodní basilika se třemi
apsidami. Při kostele vybudován jednopatrový špitál a konvent, Rád Johanitů získal darem od českých králů a velmožů rozsáhlé statky v Čechách a
na Moravě a do oblasti jeho pravomoci náležely i některé kraje v Rakousku, Uhersku a ve Slezsku. Velkopřevor řádu měl význačné postavení a byl
volen z předních českých šlechtických rodů (Záviš z Falkenštejna, Jošt
z Rožmberka aj.).
Pražská komenda byla opevněna a měla velký význam pro obranu
předpolí mostu. Velkým příznivcem Johanitů byl král Karel IV., za jehož
vlády započala výzdoba gotického chrámu, na místě zbořené basiliky.
Postaveny čelní věže a rozšířen presbytář. Za bojů husitů na Malé Straně
v roce 1420 byl klášter vypálen. Johanité se uchýlili na svou komendu
ve Strakonicích a teprve za velkopřevora Jana z Rožmberka, se v roce
1530 vrátili do Prahy.
V té době se stala sídlem velmistra řádu Malta, když byl řád Turky
vytlačen z ostrova Rhodu. Rád se nyní nazýval maltézský, opevnil dokonale Maltu a bránil Turkům proniknout do západního Středomoří.
Další velkopřevorové pokračovali v obnově zničené komendy a ve výstavbě maltézské jurisdikce, která byla samostatným městečkem až do
roku 1784.
Velkopřevorský palác
Barokní velkopřevorský palác má za sebou dlouhou a pohnutou historii.
Ve 13. století stál na jeho místě románský špitál, součást johanitské komendy, jehož zdivo je zachováno ve východní části paláce až do prvního
patra. Špitál byl pobořen v hustiských válkách a zničen požárem v roce
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1503, Po návratu velkopřevora Jana z Rožmberka do Prahy byl přestavěn
na renesanční „Strakonický dům", a stal se sídlem převora, konventu a
radnice maltézské jurisdikce. Velkopřevorové maltézští byli mužové velkého významu politického a členové nejpřednějších rodů, takže měli
v Praze vlastní palác a vybudování reprezentačního sídla velkopřevora
na maltézské jurisdikci nebylo naléhavé. Velkopřevor byl ve správě jurisdikce zastupován převorem, jenž vykonával i funkci purkmistra, maje
k ruce šest konšelů. V radnici byla rozsáhlá radní místnost, kde zasedal
i konvent laických rytířů řádových a dvě vězení „horní" pro měšťany a
dlužníky, „dolní" šatlava pro zločince.
Teprve roku 1726 zadal velkopřevor Gundar Poppo z Dietrichštejna
staviteli Bartolomeo Scotimu přestavbu renesančního sídla na barokní
palác. Stavitel Scoti pocházel z Milána a byl usedlý od roku 1716 na Malé
Straně. Postavil několik zajímavých domů, na projektu paláce se nicméně
jeví účast nejvýznačnějších architektů této doby.
Palác není dílem architektonicky velkorysým, je to spíše půvabné
palazetto, malebně zasazené do prostředí aristokratického náměstí. Jednopatrová budova jeví vliv Santiniho v plošné, nečleněné hmotě, zvýrazněné
suprafenestrami oken patra, ve vikýřích s oválnými okny s nasazenými
mocnými klenáky a v římsách portálů objímajících znak Dietrichštejnů.
Palác má impozantní schodiště s dvojicemi puttů na zábradlí. Jsou od
Matyáše Brauna, stejně jako výzdoba portálů s vázami. Účast M. Brauna,
rodinného přítele architekta Kaňky, stejně jako pojednání ploch a dekorace souhlasné s paláci Kaňkou provedenými, mluví i pro jeho účast
na velkopřevorském paláci.
V paláci se nalézá rozlehlý kapitulní sál s bohatou páskovou štukaturou
s vezděnými původními kamny se zlacenou ornamentikou. Před válkou
bylo v sále šest bruselských tapisérií Petra van de Hecke s figurálními
náměty „Světských radostí", které objednal velkopřevor Gundar Poppo.
Za nacistické okupace se jich zmocnil Ribbentrop a do paláce se již nevrátily.
K východní straně paláce přiléhá zahrada, přístupná i vchodem z náměstí. Nad zahradou se vypíná platan, jehož stáří se odhaduje na 620 až
640 let a mohl tedy být zasazen Karlem IV., jak se traduje, jehož mrtvé
tělo bylo vystaveno v řádovém kostele P. Marie pod řetězem.
Po prvé světové válce si maltézský řád ponechal v paláci jen kapitulní
síň a přenechal ostatní místnosti jugoslávskému velvyslanectví. Po jeho
odchodu zde bydlela známá herečka Andula Sedláčková a do roku 1950
hrabě Šternberk.
V roce 1951 byl palác přidělen pro Hudební muzeum a zahrada upravena pro letní koncerty a divadelní představení. Skvělý sál paláce byl vybrán režisérem Milošem Formanem pro natáčení slavného filmu Amadeus.

85

Palác Buqoyský
Na místě paláce stálo několik domů, které byly v 16. století v majetku
maltézských rytířů. Dva domy zakoupili Valdštejnové, hrabě Karel Ferdinand a arcibiskup Jan Bedřich a jejich vnučka Marie Josefa z Thunu
přikoupila třetí a nechala postavit palác, přičemž se ustoupilo stavěním
čarou k jihu a vytvořilo prostranství současného náměstí. Po roce 1738
získal palác Ferdinand Maxmilián Hrzán z Harasova a přestavěl do dnešní
podoby.
V roce 1748 zakoupil palác od jeho vdovy František Leopold Buqoy,
v jehož rodu se zachoval ještě po první světové válce a byl prodán československému státu pro francouzské velvyslanectví.
Palác je typická pražská vrcholně barokní stavba s motivy střešních
altánů, tříčlennost rozvržené fasády s trojhranným štítem a výrazné portály nasvědčují vlivu Santiniho a Kaňky v dovršení a výzdobě díla.
Buqoyové upravili v roce 1860 interiéry ve stylu druhého rokoka a
v roce 1896 dali zadní křídlo přestavět arch. Josefem Schulzem.
Malý palác Buqoyský
Dům postavil v roce 1598 Melichar Guisen z Kobachu, kancléř maltézských rytířů a jeden ze soudců nad českými stavy po bělohorské bitvě.
Dosud je zachován krásný renesanční štít na východní straně. V roce 1609
dům získal Kryštof z Redernu, majitel zámku Frýdlantu a Liberce. Tento
šlechtic zavraždil na svém zámku v roce 1619 Albína Slika, skrýval se tam
do roku 1620, kdy utekl do Slezska. Dům byl zkonfiskován a prodán
Heřmanu Černínu z Chudenic.
V roce 1733, když byl dům v majetku Jana Václava Vraždy z Kunvaldu,
byl barokně přestavěn a zřízeno jedno z vzácných monumentálních palácových schodišť v Praze. Sochy puttů a podstavce kandelábrů jsou rokokové od Ignáce Platzera st. Později získali tento dům Buqoyové a stal se
součástí jejich paláce.
Renesanční palác Metychú z Cečova
zvaný též Hrzánský
Nevelký palác leží přímo nad Čertovkou se zajímavou konfigurací,
která vytváří jeho odlišnou tvářnost při pohledu z různých stran. Rozkládá
se kolem uzavřeného dvora mezi nepravidelně rozloženými třemi křídly
domu. Vzhled domu je v české renesanci se sgrafity na stěnách a s vodorovně dělenými štíty. Portál vjezdu nese znaky nizozemské architektury
v bosovaných sloupech a barokní koncept v přerušených křídlech segmentové římsy. Východní křídlo je barokové a fasáda nad Čertovkou dostavěna
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v klasicistním slohu. V budově zřízeno po roce 1730 cenné barokní schodiště, navržené pravděpodobně K. I. Dienzenhoferem.
Jádrem paláce je gotický objekt, jehož účel nelze prokázat. Zachovaly
se z něho sklepy a v plné výši obvodové zdivo, neobyčejně tlusté. Dům
vyhořel a podle gruntovní knihy maltézské jurisdikce poustka prodána
v roce 1532 velkopřevorem Janem z Rožmberka měšťanu Starého Města
Janu Zábovi. Ten dům opravil a přestavěl a prqgal roku 1561 mlynáři
Štěpánovi, který po zvelebení dům roku 1578 prodal Václavu Plesovi
Heřmanskému ze Sloupna. Od něho se dům dostal v roce 1584 Janu
Metychovi z Čečova, komendátorovi maltézského řádu (má krásný náhrobek v kostele P. Marie pod řetězem), který dům zapsal svému bratru
Kryštofovi Metychovi z čečova, hejtmanu Poděbradského panství a rada
císaře Rudolfa II. Dokončený dům zakoupila roku 1596 Isabella Breytschwertová, sestra hofmistra pražského arcibiskupa Antonína hr. Harracha
a přikoupila i malý sousední dům Vodičkovský, a po svém sňatku s bohatým protestantem Jiřím Miillnerem z Muhlhausenu, dům zbořila, postavila
jednotraktové křídlo na západní straně a při Čertovce budovu stájí. Současně vybudovala krásný portál s reliéfem ženské hlavy na nástavci, který
dodnes nám tuto podnikavou ženu připomíná. V domě se jí narodilo první
dítě, křtěné katolicky u sv. Tomáše, kmotrou byla Zuzana hr. z Thurnu,
manželka generalisima českých stavů. Na křtu se sešli císařovi straníci
i úhlavní odpůrci. Jiří Mullner zůstal protestantem a dům byl prodán
v roce 1628 Jobstovi z Bruselu cis. dvornímu klenotníkovi. Jeho vdova
Anna Veronika se provdala za Jana Alstera z Astfeldu, sekretáře královské místodržitelské kanceláře. Ten přikoupil dům Salzbrunnerovský, na
západní straně přilehlý, v roce 1702 se však celý komplex budov dostal
do majetku Jana Leopolda Hrzána z Harasova. Hrzánové provedli v paláci
stavební úpravy, především stavbu barokního křídla nad Čertovkou a
nového barokního schodiště.
V roce 1762 získal palác mistr kovářský Antonín Stein, a nechal provést
klasicistní úpravu fasády nad Čertovkou, dodnes zachovanou. V 19. století
se vystřídalo několik měšťanských majitelů a palác se stal nájemním
domem. V roce 1832 pronajal prof. Alois Klár několik místností pro ústav
slepců. Tento ústav zde navštívil i císař František II. s chotí. V roce 1900
je majitelem domu prokázán rytmistr Antonín hr. Sporek. Později dům
získal mlynář Veselý z protějšího mlýna, který v roce 1915 nahradil malý
barokní dům dříve Salcbrunnerovský věrnou kopií a přízemek upravil
na sklady a prodejnu mouky. V roce 1926 přešel dům do majetku Dr. Petřiny, ředitele firmy Ringhoffer, který dům obnovil a vybavil hodnotnými
interiéry. Po jeho odchodu před okupací do ciziny, byl dům zabaven a
po válce převzat státem. V domě se narodil 30. 12. 1859 význačný hudební
skladatel Josef Bohuslav Foerster a strávil zde své dětství.
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Velkopřevorský mlýn
Renesanční mlýn na Čertovce, s obrovským 8 m vysokým vodním
kolem, byl posledním mlýnem na levém břehu Vltavy, který setrval ve své
funkci od čtrnáctého století až do třicátých let našeho století.
Mlýn byl založen Johanity, pronajímán mlynářům a nazýval se „mlýnem svatého Jiří". V husitských válkách došlo k těžkému poškození mlýna,
ale byl uveden znovu do chodu. V roce 1519 za velkopřevora Jana z Rožmberka byl mlýn dědičně prodán mlynáři Noskovi, který jej přenechal
mlynáři Štěpánovi, v jehož rodině setrval až do roku 1571 a od té doby
se nazýval „Stěpánovský". V tomto roce mlýn pro dluhy převzat maltézským převorem a prodán radě Menšího Města pražského, jehož primas
Filip Inderfeld z Inderfeldu jej přestavěl do dnešní podoby. Později se
vystřídala řada majitelů mlýna až koncem 19. století se dostal do rukou
mlynáře Veselého, vynikajícího odborníka, který pořídil moderní zařízení
a zorganizoval prodej mouky. Nicméně přišel mlýn do konkursu a byl
v roce 1930 zakoupen mlynářem Šebkem. Když mlýn v roce 1938 vyhořel
byl pronajat pro skladovací účely, mlýnské kolo však zůstalo zachováno,
nakonec po poškození odstraněno. V současné době se provádí generální
oprava Čertovky a v jejím rámci dojde i k obnově historického vodního
kola, které je zajímavou raritou obdivovanou všemi návštěvníky Prahy.
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Josef Hrubeš
Z dějin vršovického muzejnictví
Již jen někteří vršovičtí pamětníci vědí, jakou evropskou, ba možno
říci světovou raritu skrýval dům ve Slovinské ulici čp. 1/262. Bývalo zde
Waldesovo muzeum knoflíků a šatních spínadel. Podle stanov bylo účelem
tohoto muzea sbírat a vědecky shromažďovat studijní předměty, pokud
sloužily za šatní spínadla. Založil je roku 1916 významný český průmyslník
Jindřich Waldes. Základ muzea tvořily sbírky vzorů, které sloužily potřebám závodu a původně byly instalovány v místnostech továrny Waldes
a spol. Později byly upraveny muzejní místnosti v činžovním domě čp. 262
a zároveň bylo rozhodnuto, aby byly sbírky zpřístupněny veřejnosti.
Ve svých počátcích výstavní prostory zaujímaly celý mezanin, kde
bylo šest místností o celkové ploše 400 m2 a dvě muzejní dílny, a část
prvního poschodí, kde byla místnost knihovny a tři kanceláře. Plány
rekonstrukce těchto prostor a výstavní skříně dvojího druhu navrhl docent
české techniky arch. dr. Zdeněk Pštros.
Slavnostní otevření muzea pro veřejnost se konalo 25. září 1918 za účasti
mnoha význačných osobností tehdejšího veřejného a kulturního života.
Plakát k němu vytvořil František Kysela, který provedl též ex libris
knihovny Waldesova muzea a návrh vazby pamětní knihy se stříbrným
kováním a chalcedony.
Bývalým vchodem do Waldesova muzea se dnes vchází do autoškoly
Svazarmu. Portál byl vyzdoben plastikou sochaře Čestmíra Vosmíka,
alegorií vědy ochraňující novou instituci. Plastika je dodnes zachována
na svém místě.
Muzejní sbírky se stále rozrůstaly tím, že zástupci muzea kupovali
sbírkové předměty po celém světě, a četnými dary od institucí i jednotlivců. Tématicky zaměřená knihovna měla později v době likvidace muzea
přes 2000 svazků v mnoha světových jazycích. Muzeum pravidelně vydávalo Zprávy a další odbornou literaturu, shromažďovalo kroje a jejich
vyobrazení a také vypsalo soutěž na šatní spony pro bezruké a ochromené,
což vřele ocenil ředitel ústavu pro invalidy v Praze prof. MUDr. Jedlička.
Členy a příznivci muzea byli i V. V. Štech, J. V. Myslbek, J. Koula,
J. Emler a mnozí další.
Veřejnost mohla muzeum v dobách jeho největší slávy navštěvovat
vždy ve středu, v neděli a ve svátek, a to zdarma.
Léta plynula, přišla německá okupace a závod i muzeum dostaly
okupační správu. Tím nastal i pád věhlasu vršovického muzea. Po osvobození se sice sbírkám dostalo rehabilitace, ale v roce 1948 byl podnik zestát-
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něn, sbírky ze zrušeného muzea přešly do majetku Uměleckoprůmyslového
muzea a pouze malá část zůstala v n. p. Koh-i-noor. Později v osmdesátých
letech se připravovala instalace části sbírek bývalého vršovického muzea
v Jablonci nad Nisou v tamějším muzeu skla a bižuterie. A tak exponáty,
které obdivovaly naše babičky a dědové, se stanou opět předmětem zájmu
našich i zahraničních návštěvníků.
Bývalá knihovna Waldesova muzea je po přechodném umístění na zámku Jemniště nyní v depozitáři knihovny Uměleckoprůmyslového muzea
ve Chvatěrubech u Kralup nad Vltavou.

91

Jaroslav Hérout
Ikonografie jako pramen k poznáni podoby a proměn
výdlažby pražských komunikací
V praxi památkové péče se ikonografie budov, dalších objektů a jejich
prostředí stala nepřehlédnutelným nepřímým pramenem studia jejich
vzhledu a proměn. Stejně tak však nabízejí stará vyobrazení, početná
zejména v Praze, pohled na vybavení městského organismu, k němuž vedle kašen, osvětlovacích těles apod. patří také dlažby. Je to tedy opět
ikonografie, která dává nahlédnout do způsobu a vzhledu výdlažby ulic,
náměstí a jiných pražských prostranství a zároveň umožňuje sledovat
vznik a měnící se podobu pražských chodníků.
Na tomto místě ani rozsah stati nedovoluje pouštět se do hlubších a
podrobnějších studií na nastíněné téma, spíše jde o to, ukázat na jeden
z důležitých činitelů, ovlivňujících vzhled tzv. uličního interiéru, který
více než zástavba podléhá změnám a připomenout, že dosud se dochovaly
úseky starých dlažeb i úpravy chodníkových pruhů pro pěší, staré obrubníky aj., jejichž stáří a již historickou existenci dokládají dobová vyobrazení.
Zatím co na kolorovaných mědirytinách, zpodobňujících Prahu devadesátých let 18. století (nejnověji vystavených jako „Pražské rytiny Filipa
a Františka Hegerů" v domě U zvonu v únoru a březnu 1989) povšechně
vyznačované dlažby sahají přes celou šíři ulic a náměstí a souvisle pokračují i v podloubích, na modelu Antonína Langweila z let 1826 až 1834
ve většině živějších ulic, na náměstích a také na Kamenném mostě vidíme
zřejmě ony první chodníky, zaváděné v Praze od r. 1828, poměrně široké
pásy vydlážděné z obdélných kamenných desek, kladených kolmo k ose
komunikace, buď po jedné o délce shodné se šířkou „chodníku", či skládaných do pruhu ze dvou i tří kusů. Někde, např. v části Rytířské ulice,
se kladou i před podloubí (před domy ustoupivšími později budově staroměstské tržnice - v knize A. Kubička, Praha 1830, SNKLU, Praha 1961,
obr. 5, v níž lze sledovat i další jmenované příklady), ale před vjezdy do
domů, dvorů nebo zahrad jsou přerušeny dlažbou stejnou jako na vozovce.
Plocha před průčelím Lorety má pravidelnou čtvercovou dlažbu. Pokud jde
o ulice, jejich středem se táhnou vodoteče a do nich jsou vkládány mřížky
„kanálů" ústících do kanalizace budované v Praze od roku 1824.
Na Langweilův model časově navazují starším obdobím kresby a
grafiky Vincence Morstadta, které jsme měli příležitost obdivovat i zároveň
studovat na výstavě „Praha v dílech Vincence Morstadta", pořádané
Muzeem hlavního města Prahy v jeho budově v prosinci 1987 až dubnu
1988. Jeho přínos je po této stránce ještě významnější, nejen proto, že
obsáhl oproti nedokončenému modelu Langweilovu celou Prahu, ale že
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za svého dlouhého života ji zobrazoval v mezidobí let 1814 až 1875, a to
některá místa opakovaně s odstupem několika desetiletí, čili i s proměnami,
které za tu dobu nastaly — nejen ve výstavbě, ale i v úpravě komunikací.
Na Morstadtových pohledech (pro možnost identifikace uvádím v závorce čísla katalogu k jmenované výstavě) se opět setkáváme s kamennými deskami, někdy v ploše s okolní dlažbou, jindy (1828 na Kamenném
mostě /259/) vyvýšenými nad vozovkou, a s dlažbou vozovky skládanou
z obou stran šikmo ke středu. Stejné šikmé řazení, ale pravidelné kostkové
dlažby do středu s vodotečí a mřížkami kanálků, vidíme k r. 1840 ve Valdštejnské ulici /434/, v níž po stranách probíhají pruhy pro pěší z různého
počtu desek a na jedné straně mezi nimi a zástavbou ještě pruh kočičích
hlav. Vodoteče, s mřížkami kanálů, ukazuje v r. 1840 také pohled na Lobkovický palác /431/ a — bez nich — pohled Nerudovou ulicí /419/, kde
při Thunovském i Morzinském paláci jdou pruhy z kamenných desek,
oddělené od vozovky ozdobnými patníky (jaké dodnes známe od Buquoyského paláce na Velkopřevorském náměstí nebo od Lobkovického paláce
ve Vlašské ulici). Ještě dlouho potom, na kresbách ze sedmdesátých let,
pruhy z dlažby z menších desek — jak víme z dochovaných příkladů, často
zhruba čtvercových, z načervenalého sliveneckého mramoru — tvoří nejkratší spojnice plochou kočičích hlav, např. 1874 přes Valdštejnské náměstí /368/, 1873 přes Maltézské náměstí /367/ a náměstí Velkopřevorské
/371/, 1872 na Hradčanském náměstí /533/, nebo i na Hradě; tam přes
první nádvoří jde pouze úzký pruh od střední osy Matyášovy brány /495/
a stejně, úhlopříčně Šikmo z opačné strany téže brány přes druhé nádvoří
/485/. Na Jiřském náměstí, od křídla Jezdeckých schodů k býv. Ústavu
šlechtičen /494/ se dokonce tehdejší čtyřřadý chodník z těchto desek
dochoval dodnes. Jinde stejný druh dlažby — i mezi kočičími hlavami —
slouží jako chodník při domech (1875 k Thunovskému paláci, nynějšímu
britskému velvyslanectví /421/). Kresby (z r. 1872) však ukazují i dlažby
z čtvercových desek skládaných úhlopříčně, síťově, v chodnících přes prostranství před Lichtenštejnským (Kaiserštejnským) palácem na Kampě
/427/, nebo (z r. 1873), s úzkým obrubníkem, podél domů, na Maltézském
náměstí /367/. Rovněž síťový vzor má daleko bohatší, zřejmě z menších
kamenů skládaná dlažba (1873) na dolním Malostranském náměstí před
bývalou radnicí /379/, zatím co za vozovkou z běžné dlažby — kočičích
hlav jsou kolem tehdejší kašny dlažby z kamenných čtvercových desek.
Velká čtvercová pole v diagonálním kladení, oddělená úzkými pruhy, člení
1872 plochu Jiřského náměstí na Hradě /494/ a jejich dochovanou část
zrušil až v druhé polovině osmdesátých let našeho století archeologický
výzkum tohoto prostranství. Ojedinělý, mimořádně bohatý vzor, zdůrazňuje význam spojnice arcibiskupského paláce s katedrálou /485/ v úseku
2. hradního nádvoří, od tehdy zánovního průchodu (z r. 1861) od nynější
zahrady Na baště. Dlažba tvoří motivy příčně řazených dvojitých křížů,
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jejichž „kůly" i „břevna" — ramena končí špicí a hroty ramen se dotýkají
tak, že mezi ně jsou vkládány čtvercové dlaždice diagonálně pootočené
a více k okrajům menší obdélné, souběžné s osou komunikace. Od tohoto
pruhu se výrazně odlišuje šikmo, od Matyášovy brány, přicházející výše
zmíněný „obyčejný" chodník z běžných desek (patrně týž, který zanikl
až s novou výdlažbou druhého nádvoří, upravovaného v letech 1965-67).
Morstadt nakreslil i další zajímavé dlažby mimo veřejné komunikace:
tak z r. 1847 jsou to dlažby průjezdu a nádvoří arcibiskupského paláce /535/
a z r. 1872 průjezdu a dvorního prostranství před schodištěm do zahrady
Schonbornského paláce, dnes velvyslanectví USA /433/. V obou případech
střed průjezdu vyplňují drobné kostky, patrně dřevěné, a po stranách
je dlažba z kamenných desek. V arcibiskupském paláci dva pruhy kostek
jakoby v pokračování okrajů desek v průjezdu rozdělují dvorní plochu
dlažby z kočičích hlav. Jinak je tomu v Schónbornském paláci, kde pravoúhlá plocha je úhlopříčkami a středními příčkami paprskovitě rozdělena
na osm polí s příčně skládanou dlažbou vždy kolmo k ose každého pole.
Pro úplnost vzpomeňme ještě „dlažby" poněkud netradiční, i když
známé i odjinud, před renesanční budovou školy proti průčelí novoměstského kostela sv. Jindřicha /215/; r. 1826 ji Morstadt zobrazil jako zčásti
složenou z druhotně použitých náhrobníků. Na kresbě vidíme čtyři, dva
z toho s reliéfy postav zemřelých, obvyklými pro renesanční období.
Typický pražský chodník, jehož obrubníky tvoří poměrně krátké, ploché, na úzkou stranu stavěné kusy červeného sliveneckého mramoru,
nacházíme na Morstadtově kresbě z r. 1873, pohledu z hradní rampy
do ulice Ke Hradu /531/. Chodníků a jejich obrubníků tohoto druhu se
ještě po městě dochovalo značné množství, na Hradě např. v Jiřské ulici.
Jiné, v ulici U Prašného mostu, od Jeleního příkopu ke Lvímu dvoru,
byly odstraněny při nové výdlažbě v letech 1988 a 1989 a měkký, lehce
nepravidelný tvar těchto i barevně oživujících obrubníků byl vystřídán
strohými hranoly strojově řezaného kamene (bohužel byla změněna i měkká křivka průběhu okraje východního chodníku, volněji sledující zakřivení
této strany ulice a částečné napřímení opakuje i nová výsadba stromů).
Mezitím již do pražských ulic pronikly jako nový prvek chodníky
s tzv. mozaikovou dlažbou. Na dvou Morstadtových pohledech, obou datovaných r. 1874, tvoří výdlažbu stejný geometrický vzor, skládající se
z překrývání kružnic, vytvářejících tak prolíhající se síť čtyřcípých kroužených hvězdic. Jsou to tehdy nový chodník na Karlově mostě /322/ a
chodník před školou v malostranské Josefské ulici /372/, zatím co jeho
protějšek před býv. krámy tvoří dosud starší typ z kamenných desek.
Pokud bychom — mimo archivní doklady — hledali jinou datovanou
ukázku téhož geometrického dlažebního obrazce, najdeme ji — kupodivu
uvnitř domu — v prostorné síni čp. 179/IV, Loretánská 13, jíž (i podle
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doporučení v Pocheho knize Prahou krok za krokem) lze projít na vyhlídkovou plošinu nad Úvozem. Proti dveřím končil pruh této dlažby obdélníkem s vodorovnou — delší střední příčkqu, v jehož horním poli byl
kostkami, tmavě na světlém podkladě, vydlážděn nápis „Jos. Kott" a
v dolním poli letopočet „1860". Bohužel „byl": přes autorovo upozornění
Pražskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody 26. 3. 1987,
že podle složených nových kamenných stupňů k domovním vratům a dlažebních desek v této prostoře má asi dojít k nové výdlažbě, se nepodařilo
tento mimořádně cenný doklad zachránit, doklad se jménem a letopočtem,
důležitým pro datování výše zmíněného typu dlažeb. I ze strany prováděcího podniku se tu projevilo vzácné nepochopení pro tak pozoruhodný
detail a dnes tu návštěvník uvidí sice pruh ozdobné mozaikové dlažby,
ale na místě popsaného vydlážděného textu již jen plochu pískovcových
desek.
Zmiňujeme se o posledním příkladu a právě tak o změně výdlažby
před severním vstupem do Hradu proto podrobněji, že dokládají postupné
mizení starých dlažeb, které by leckde mohly být i nadále uchovány,
protože jsou stejně cenným dokladem vybavení města v minulosti jako
mnohé jiné prvky a nadto mnohde daleko příznivěji podtrhnou působivost
přilehlé zástavby, než nová, tak nějak „vypreparovaná" dlažba. Značným
pokrokem je opětný návrat k mozaikové výdlažbě chodníků a kostkám
na vozovce a na plochách náměstí v obvodu památkové rezervace v hlavním městě Praze, ale mrtvé plochy asfaltových povrchů z posledních
desetiletí (nověji tedy opět rušené) a neustálé rozkopávání chodníků udělaly v pražské dlažbě své.
I když jsme se v této úvaze zabývali vybranými příklady čerpanými
ze starší ikonografie a pominuli jsme období bohatá na dlažební vzorce
(mnoho z nich bylo publikováno mj. ve svazcích Staleté Prahy), vynikne
snad dostatečně požadavek ne-li praktické péče o staré dlažby, tedy alespoň jejich dokumentace a — v některých případech — snad i transferů
na vhodná místa, kde by nebyly „na obtíž" spěchajícím chodcům a nestavěly se do cesty krumpáčům. Do značné míry to pak platí také o dlažbách v průjezdech a chodbách historických domů a budov, nebof i tam
jde o součást památky a kus jejího autentického prostředí.
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B. Nechvátal
Vyšehrad a archeologický výzkum
Pracovní metody a výsledky archeologie umožňují v kombinaci s písemnými prameny a dalšími historickými disciplinami celou řadu nových,
dosud neznámých zjištění a poznatků k historickému a stavebnímu vývoji
Vyšehradu. Archeologie ve srovnání s ostatními společenskovědními disciplinami má výhodu v tom, že svůj nálezový fond dalšími výzkumy stále
zvětšuje a rozmnožuje. Tak je dána možnost postupného doplnění a upřesnění hypotéz i poznatků již dříve získaných. Archiv archeologa, jak lze
obrazně nazvat nálezy uložené v zemi, není i v případě Vyšehradu ještě
zcela vyčerpán. Při hodnocení tohoto materiálu, který je objektivním
pramenem, je však třeba kriticky rozlišovat jejich nálezovou hodnotu a
vypovídací schopnost před aplikací v celkovém historickém kontextu
vývoje Vyšehradu.
Jedním z prvních zájemců o výkopy na Vyšehradě byl kanovník a
později děkan vyšehradské kapituly J. T. Berghauer (1684 - 1760), i když
jeho zájem měl poměrně málo společného s archeologií, tak jak ji chápeme
dnes. Šlo mu spíše o poklady a snažil se také nalézt hrob zakladatele
vyšehradské kapituly, krále Vratislava I. (1061 - 1092). Domníval se, že
jej nalezne na hřbitově, tím spíše, že při podezdívání severní obvodové zdi
kostela byla objevena patrně část románské krypty, která byla v kapitulním kostele (později se při archeologickém výzkumu v interiéru kostela
po r. 1981 ukázalo, že šlo o část hrobek v severní lodi karlovské baziliky
patrně ze 14. století). O části staršího zdiva před západním průčelím kostela sv. Petra a Pavla se domníval, že pochází z nejstaršího vyšehradského
kostela zasvěceného sv. Klimentu. Kopal rovněž na celé řadě dalších míst
Vyšehradu, kde našel různé zdivo, o němž však nic bližšího nevíme.
V pozdější době přistupoval k této práci zasvěceněji sochař a restaurátor Karel Vlačiha (1850 - 1932). Jeho zájem o staré památky přinesl řadu
zjištění při nálezu románských domů na Starém Městě pražském a také
prvý nález nástěnné románské malby se světskými motivy v domě čp. 102.
Sbíral nálepy na Vyšehradě při různých stavebních pracích a výkopech,
sledoval stavbu Wiehlových arkád, rozšiřování hřbitova v jednotlivých
etapách, výstavbu Slavína, odvodňovací práce a také výkop pro rozvod
plynu. Pracoval tak více jak dvacet roků na Vyšehradě, sbíral a dostával
nálezy od lidí a psal o nich zápisy, které později zpracoval literárně v celkové zprávě o Vyšehradě v Památkách archeologických z let 1910 - 1912.
Jeho zpráva „Výsledky bádání na královském Vyšehradě od r. 1883 až
do doby nynější" je shrnutím všech jeho nálezů a literární zpracování
průzkumů, které zde prováděl. Archeologická sbírka se před jeho smrtí
dostala do majetku lékaře Jana Axamita (1870 - 1931), sběratele a archeo-
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Rekonstrukce Vyšehradu z konce 11. až 12. století
1 - Knížecí a královský palác; 2 - Rotunda sv. Jana Evangelisty; 3 - K o s t e l sv. Klimenta; 4 - Bazilika sv. Petra a Pavla; 5 - Hřbitov u baziliky; 6 - Kapitulní dům;
7-Románský most; 8 - Bazilika sv. Vavřince; 9 - Hřbitov u baziliky; 10-Rotunda
sv. Martina; 11 - Hřbitov u rotundy
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loga, a po jeho smrti v r. 1931 přešla do Národního muzea, kde byla
bohužel rozptýlena. Proti Vlačihovým názorům můžeme mít určité námitky, ale zachoval nám nesporné cenná svědectví a pozorování situací, které
již většinou nelze opakovat. Zvláště cenné jsou jeho zápisy o nálezech
v místech dnešního Slavína, kde bylo odhaleno ve větším rozsahu románské zdivo, pravděpodobně z rozsáhlejšího komplexu, jehož funkci zatím
do provedení revizního výzkumu v těchto místech nebylo možno interpretovat. Ani plošné sektory při novém výzkumu AÚ ČSAV v těchto
místech nebyly schopny jednoznačně rekonstruovat původní situaci. Z dalších nálezů je třeba upozornit na zprávu o románském sarkofágu ve východní části hřbitova za kněžištěm kapitulního kostela, který byl při novém
výzkumu AÚ ČSAV zjištěn a vyzvednut z hrobky továrníka Odkolka a
dnes je vystaven ve stálé expozici Muzea hl. města Prahy. Práce Vlačihova,
psaná s láskou k Vyšehradu, má význam svou věcností. Lokalizace některých nálezů je však nepřesná, místy až nejasná. Jeho nálezový soubor,
použitý také J. L. Píčem, správcem archeologické sbírky Národního muzea
v Praze, v jeho vynikajícím díle Starožitnosti země české III/l, Čechy
za doby knížecí (z r. 1909), umožnil prvou obecnější představu o chronologii osídlení Vyšehradu. Časové rozdělení na období přechodné a středověké mohlo být pouze rámcové, jak to umožňoval zachovaný materiál a
jeho znalosti o něm, podmíněné tehdejším stavem archeologického výzkumu. Nálezy ze staroslovanského období nebyly tehdy nalezeny, kromě
starších, drobnějších střepových nálezů z pravěkého období z eneolitu,
z kultury nálevkovitých pohárů a z řivnáčské kultury, která byla známá
jako tzv. kultura nordická.
Druhý z dvojice vyšehradských badatelů 19. století byl sběratel a
starožitník, původně dokonce krajský hejtman M. Liissner (1813 - 1891),
který se zajímal o památky ležící na hranici dvou oborů — dějin umění
a archeologie. Jeho rozsáhlé rukopisné poznámky jsou dnes uloženy v archeologickém oddělení Krajského muzea v Hradci Králové. Vytříbený
zájem a instinkt mu umožnily, že přinesl jako první zprávu o nálezech
raně středověkých dlaždic v barokní rezidenci Čp. 14, kde byla později
objevena raně románská bazilika sv. Vavřince. Stejně tak se mu podařilo
zjistit — při přestavbě kapitulního kostela sv. Petra a Pavla (prováděné
po r. 1885 v novogotickém slohu) dosud neznámý typ dlaždice s motivem
sfingy z r. 1889, který unikl pozdějšímu výzkumu. Nález nám dovoluje
udělat si představu o části původní raně středověké dlažby v kostele
(z doby jeho založení po r. 1070). Jako první také zpracoval a časové
zařadil tzv. sarkofág sv. Longina; prokázal, že nemůže pocházet z r. 1409,
kdy do něho byly uloženy světcovy ostatky přinesené proboštem vyšehradské kapituly Václavem Králíkem z Buřenic z Itálie, ale že sarkofág
pochází z podstatně starší doby, a na základě výzdobných motivů ho
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zařadil do 11. až 12. století. Toto datování bylo převzato pozdější literaturou a je platné dodnes.
Archeologické nálezy na Vyšehradě byly stále bohatší od poslední
třetiny 19. století, jak o tom svědčí i nález z r. 1884 při stavbě odpadní
šachty u žumpy v kanovnické rezidenci čp. 14 (v bývalém starém děkanství), kde byly nalezeny v zahradě dlaždice do té doby neznámých typů.
Byly vysloveny nejrůznější dohady o jejich původu a datování, ale většina
badatelů se shodla na tom, že půjde o dlažbu středověkého kostela. Na návrh tehdejšího ředitele Městského muzea v Praze Břetislava Jelínka
(1843 - 1926) byl později v r. 1903 z iniciativy A. Wiehla (1846 - 1910),
který rovněž provedl stavební výzkum brány Špičky z doby Karla IV.,
proveden archeologický výzkum B. Matějkou (1867 - 1909), který odkryl
základy románského kostela. Bylo zjištěno, že se jedná o menší trojlodní
románskou baziliku s příčnou lodí a s podlahou z hliněných dlaždic. Část
kostela byla zachována na severní straně (ve zdivu sousední kanovnické
rezidence — Soběslavova ul. čp. 14 až do výše 1. patra). Kostel svým
výtvarným pojetím a vybavením interiéru představuje krásný doklad
vyspělého prostředí, které zde bylo dosaženo v době krále Vratislava I.,
kam byla stavba datována. Dlažba, která byla nalezena a zčásti zachována
na původním místě, je vytvořena ze šestihranných reliéfních dlaždic, v jejichž výplních byly hladké dlaždice trojúhelníkové. Základ vazby byl
zakončen čtvercovými dlaždicemi s pásovým úponkovým ornamentem,
reliéfní dlaždice představovaly gryfa, lva, sfingu a císaře Nerona. Po ukončení výzkumu byl nález kostela a dlažby uveřejněn B. Matějkou a současně
také J. Herainem. Byl podrobně zpracován a kostelní stavba byla identifikována podle kaple v barokní rezidenci jako kostel sv. Vavřince. Toto
určení je přijímáno jako platné dodnes. Interpretace půdorysu na základě
výskytu lisén na vnitřní i vnější straně jižní lodi, jejich nepravidelné střídání ukazuje, jak již zjistil B. Matějka, že kostel byl zaklenut pouze
na úzkých bočních lodích a že hlavní střední loď byla ještě plochostropá.
V jeho interpretaci, rovněž i ve zpracování Herainově, zůstala otevřená
a nevyřešená otázka výšky a uložení oken ve vztahu k vlastní klenbě.
Podstatně rozsáhlejší výzkum a na tehdejší dobu svou koncepcí velkorysou akci přineslo až období po první světové válce. V souvislosti s přípravou úpravy navigace Vltavy byla ustavena zvláštní Komise pro výzkum Vyšehradu, která byla organizačně řízena Státním archeologickým
ústavem v Praze a zahájila výzkum za čestného předsednictví významného
slovanského archeologa univ. prof. dr. L. Niederla (1865 - 1944). Výzkumné
práce řídila užší komise v čele s doc. dr. K. Guthem (1883 - 1943) a Msgre.
E. Šittlerem (1864 - 1932), kanovníkem vyšehradským. Výzkum trval
od r. 1924 do r. 1935 a podílela se na něm řada významných archeologů
poválečné generace (J. Bóhm, J. Filip, M. Grbič, později etnograf S. Svo-
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boda a v posledních letech od r. 1928 J. Muller, na kratší dobu zde také
pracovali I. Borkovský, L. Jansová, F. Vacek a J. Pasternak). Vyšehrad
se stal jedním z největších archeologických výzkumů 30. let. Výzkum se
soustředil především na západní část hradiště, která byla považována
za akropoli původního hradiště a později za hradní okrsek středověkého
hradu. Celá plocha byla systematicky prozkoumána ve velkém rozsahu.
Dále byl proveden výzkum na bývalém sokolském cvičišti, dnešním Slavoji
Vyšehrad, a v místech bývalé barokní citadely, která vyhořela v r. 1927
a kde jsou dnes umístěny plastiky z Palackého mostu od J. V. Myslbeka.
Sondážní práce se soustředily též na východní část Vyšehradu do okolí
rotundy sv. Martina, u jižní strany kostela sv. Petra a Pavla v ulici
K rotundě (pův. Štulcova), kde byly nalezeny zbytky románského mostu,
jehož výzkum byl dokončen v oblasti tzv. dětského hřbitova až při novém
výzkumu, prováděném AÚ ČSAV. Most spojoval knížecí a královskou
akropol přímo s jižní lodí románské baziliky z 11. století. Byl také proveden menší sondážní odkryv u kostela Stětí sv. Jana, který je zastavěn
na severní straně barokní fortifikací. Práce pokračovaly ve východní části
pozdějšího středověkého předhradí směrem od Jedličkova ústavu na
severovýchod. Na cestičkách v Karlachových sadech bylo rovněž vyhloubeno několik sond menšího rozsahu. V místech bývalého kostela sv. Vavřince byla též prozkoumána v letech 1924 - 1926 jižní část zahrady, kde
bylo nalezeno pohřebiště, které svým rozsahem zasahovalo na sever od
barokní rezidence čp. 14 až k dnešní pozdně barokní kapličce sv. Vojtěcha.
Byla prozkoumána větší část pohřebiště a výzkumem zjištěno na 100 hrobů.
Jeho vznik je možno klást nejpozději do doby založení baziliky sv. Vavřince, do poslední třetiny 11. století, existovalo do 14. století a jeho zánik
nastal pravděpodobně počátkem 15. století (v r. 1420), kdy byl kostel
sv. Vavřince snad jen zčásti zničen v době husitského revolučního hnutí
a sídlištní kontinuita byla částečně přerušena. V jednom z hrobů na jižní
straně (u obvodové zdi baziliky) byl jako obol mrtvých použit denár
Vratislava II., z období jeho královské vlády po r. 1085. Celkový ritus
na pohřebišti a poměrná chudost milodarů ukazují na jeho počátky
do pozdní fáze mladohradištního období, kdy byl založen kostel sv. Vavřince. Z nálezů lze uvést: několik esovitých náušnic středních a větších
průměrů, u jednoho z mladších hrobů (rovněž na jižní straně kostela) měl
pohřbený u pravého ramene drobnou minci parvus Jana Lucemburského
(1310 - 1346). Z ostatních nálezů chceme upozornit na hrob krytý kamennou deskou z červeného pískovce bez výzdoby, byl bez nálezů a jeho
datování zůstává pouze rámcové do průběhu trvání celého pohřebiště.
Nový výzkum prováděný AÚ ČSAV v těchto místech (1971) a také na zahradě kanovnické rezidence — ul. K rotundě čp. 81/6 — nalezl další kamenné náhrobní desky, jednu s negativně vtesaným křížkem. Hroby
s ojedinělým výskytem milodarů byly uloženy v jedné až dvou vrstvách
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a sonda vedená za hlavní apsidou baziliky zachytila konec pohřebiště
necelých 10 m od ní.
Na západní straně hradiště, kam bývá lokalizován akropol, byly zjištěny
dobře zachované základy tzv. palácových budov. Největší, která bývá považována za hlavní hradní budovu, zasahovala dosud neodkrytou částí
pod vysoký násep bašty sv. Ludmily, v jižním rohu barokních hradeb
nad podolským sanatoriem. Zde snad byla tato stavba ukončena skrytou
věží středověkého opevnění. Další hradní palácovou budovu představují
základy gotické stavby tzv. purkrabství se zachovaným středověkým zdivem, zčásti porušeným renesančními klenbami v interiéru. Dále byly
zjištěny základy další budovy ve zdivu ostrohu nad tzv. Libušinou lázní.
Nalezené základové zdivo neslo stopy po požáru a bylo rozděleno vloženou
příčkou na dvě nestejně velké části. V severozápadním rohu stavby byly
nalezeny zbytky malé věžičky s okénkem a část zbylé hradby, která dosahovala šířky 130 cm. Na části stojící destrukce středověké hradební věže
byl asi v 2. polovině 18. století postaven domek, v němž je dnes umístěna
Galerie Vyšehrad. Ve 30. letech našeho století sloužil jako muzejní domek
s expozicí archeologických nálezů. Další dvě zbývající palácové budovy
byly zjištěny v severozápadním úseku dnešního sadu nad řekou za Myslbekovou sochou Lumír a Píseň. Prvá byla rozdělena příčkami na tři části
a základy směřovala pod zdivo zbořené barokní citadely. V těsné blízkosti
je dnes studna s dřevěným novobarokním roubením (1935), jejíž hloubka
při výzkumu dosahovala 18,5 m. Pravděpodobné byla vyhloubena v době
existence hradních budov. Dále zde byla výzkumem zjištěna další studna,
původně zasypaná zhruba do 7 m, částečně vyhloubená ve skále, ze které
vyvěral silný pramen. Určení stáří většiny těchto palácových staveb je
obtížné. Nelze je jednoznačně datovat do nejstaršího období, jejich zdivo
je vytvořeno z těžko opracovatelného materiálu — převážně letenských
břidlic s ojedinělými drobnými úlomky opuky, převážně lomového charakteru. Schéma zdiva nevytváří kvádříkovou vazbu a keramický materiál,
uložený v původním stavu in situ, nepřesahuje možnost zařazení do 11. a
12. století. Stavební primitivnost a jednoduchá funkční členitost je nedovoluje zatím označit bezvýhradně za palácové budovy. Nepodařilo se nalézt
staroslovanské osídlení ani knížecí palác a kostely z 10. století. Nejstarší
osídlení, které bylo kromě pravěkých nálezů zjištěno, bylo možno datovat
až z průběhu 10. století. Velké množství nálezů z těchto starších výzkumů
i dokumentace zůstaly zatím detailněji nezpracovány.
Následující archeologický výzkum byl zahájen až po 2. světové válce.
Jeho podnětem byla otázka volby vhodného místa pro rozšíření národního
pohřebiště a Slavína. Na žádost primátora hl. města Prahy převzal
od r. 1966 AÚ ČSAV výzkum Vyšehradu, který byl zařazen do základního
plánu vědeckého výzkumu a tehdejší ředitel AÚ ČSAV akademik Jan Filip
pověřil vedením výzkumu Dr. B. Nechvátala, CSc. Po přípravných pracích
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a předběžném zhodnocení nálezů a dokumentace předchozích výzkumů
byla zahájena v r. 1968 prvá výzkumná sezóna a v následujících letech
výzkum pokračoval a trvá dosud. Práce se nejdříve soustředily na plochu
Karlachových sadů, která přicházela v úvahu pro nové národní pohřebiště
a nebyla dosud soustavněji zkoumána. Před zahájením terénních prací
zde bylo postupně provedeno geomagnetické a geofyzikální odporové
měření. Podle zjištěných výsledků byly pak položeny prvé sondy v čtvercové síti. V Karlachových sadech byly postupně přeměněny na vyhledávací
sondy orientované od severu k jihu o šířce 4 až 5 m a délce 15, 20 a 25 m.
Výsledky sondáží určily osídlení rámcově datované do průběhu 10. století
a do doby mladší. Systémy kulových jamek a odpadních jam, které byly
zjištěny, pocházejí pravděpodobně z doby největšího významu Vyšehradu
— z 11. a 12. století. Toto osídlení bylo zapuštěno do rostlého terénu podloží
a bylo prokazatelně nejstarším a souvislým. Na některých místech bylo
překryto výraznějším osídlením z 13. a především ze 14. století, z něhož
byly zjištěny části zděných staveb. U některých z nich bylo možno prokázat
i dvě stavební fáze. Rovněž byly zjištěny základy slovanského valu ze 2
fází z 10. století. Sídlištní horizonty byly překryty mohutnými navážkami
z doby výstavby barokní pevnosti (z 2. poloviny 17. století) a dále z období
terénních sadových úprav z konce 19. století a ze 30. let 20. století. Nebylo
zjištěno žádné výraznější porušení vrstev, o kterém mluví starší výzkumy
a které by bylo možno spojovat s výstavbou barokní pevnostní fortifikace.
Navážky zde dosahují 150 - 270 cm, místy až 350 - 430 cm, a jsou uloženy
v několika vrstvách. Chránily staré terény, které tak zůstaly neporušené.
Později se výzkum přenesl přímo do oblasti vyšehradského hřbitova,
kde byly nalezeny části baziliky sv. Petra a Pavla z různých časových
období. Byl proveden další výzkum baziliky sv. Vavřince, již třetí v pořadí,
kde byla pod jejími základy objevena předrománská stavba křížového
půdorysu (datovaná do konce 10. století) a mající přímé analogie na slavníkovské hradiště Libice u Poděbrad. Dále bylo zkoumáno v severní části
hradiště za novým proboštstvím, v kanovnických zahradách, v oblasti
románského mostu, u kostela sv. Jana Stětí a v dalších částech Vyšehradu.
V r. 1981 byl v souvislosti s generální opravou kostela sv. Petra a Pavla
na základě souhlasu státních a památkových orgánů a vlastníka objektu,
vyšehradské kapituly, zahájen výzkum uvnitř baziliky, který byl prováděn
v letech 1981 - 1985. Podařilo se zjistit základy nejstarší románské baziliky
o rozměrech cca 53 m X 17 m, z doby založení králem Vratislavem I.
kolem r. 1070. Byl tak zjištěn půdorys druhé hlavní baziliky přemyslovského státu. Slo o trojlodní stavbu, která byla na východě uzavřena třemi
polokruhovými apsidami, rovněž hlavní loď byla na západní straně zakončena kruhovou apsidou. Nález západní apsidy u baziliky z 11. století je
druhým případem v našich zemích po bazilice svatovítské Spytihněvově
na Pražském hradě. Výzkumem byla dále zjištěna zdiva z různých staveb-
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nich etap baziliky sv. Petra a Pavla. Od r.. 1987 byl zahájen revizní výzkum
v jihozápadní části knížecí a královské akropole, který dále pokračuje.
Dlouhodobý komplexní výzkum chce postupně prozkoumat dosud
archeologicky neznámé části Vyšehradu a provést doplňující sondáže všude
tam, kde je třeba zpřesnit důležitá stratigrafická pozorování, zpracovat
a zhodnotit starý výzkum Vyšehradu z let 1924 - 1935. V závěrečném zpracování by měl být zhodnocen význam Vyšehradu od pravěku do středověku a podán syntetický obraz jeho postavení na počátku českých dějin.
Jednotlivé etapy výzkumu sledovaly od počátku řadu dílčích otázek:
1. pokus o vypracování nové stratigrafie lokality, nezávisle na výsledcích starého výzkumu;
2. rekonstrukce základních etap osídlení;
3. rekonstrukce sídlištních horizontů v jednotlivých částech hradiště
i jejich půdorysu;
4. zjištění průkaznosti staroslovanského osídlení, v negativním případě
vyloučení jeho existence a archeologické stanovisko k historicky interpretované otázce Starých pověstí českých;
5. v rámci vypracování „románského horizontu" hradiště pokusit se
o nalezení dosud neidentifikovaných staveb z 10. - 12. století;
6. provést revizi některých částí výzkumu z let 1924 - 1935, aby bylo
možno v závažných bodech rekonstruovat původní nálezovou situaci na
důležitých objektech staršího období nebo všude tam, kde se bude třeba
pokusit o novou interpretaci;
7. provést výzkum v kapitulním kostele sv. Petra a Pavla, kde jsou
podle dosavadního stavebně historického výzkumu předpokládány dvě
románské etapy — prvá kolem 1070, druhá před r. 1129, raně gotická
přestavba po r. 1249 a vrcholné období za Karla IV. po r. 1369. Dnešní stav
je novogotický, vzniklý přestavbou barokního kostela z let 1723 - 1729.
Na výzkumu spolupracovala řada specialistů z příbuzných oborů,
z nichž možno jmenovat především Dr. D. Hejdovou, CSc., ředitelku
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, která se účastnila prací při hodnocení starších nálezů, především dlaždic, jejichž širokou problematiku
jsme měli možnost monograficky zpracovat. Dále Dr. J. Hásková, CSc.f
vedoucí numismatického oddělení Národního muzea v Praze, která se ujala
určování všech numismatických nálezů a také monografickým způsobem
zpracovala problematiku vyšehradské mincovny z přelomu 10. a 11. století.
Rovněž plodná byla spolupráce s Ing. arch. F. Kašičkou ze Státního ústavu
pro rekonstrukci památkových měst a objektů při stavebně historickém
průzkumu, od něho jsou také rekonstrukce všech stavebních objektů, provedené podle výsledků archeologického výzkumu. Plochy, kde přicházel
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Ostatkový křížek byzantského kyjevského typu s motivem Panny Marie
jako orantky a čtyř evangelistů z 11. až 12. století, nalezený v r. 1884
při stavbě hrobu B. Smetany

Kostěný reliéfní medailon s motivem orla (?) z kulturní vrstvy 10.-11.
století, severní loď baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
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v úvahu nový archeologický výzkum, byly před zahájením terénních prací
postupně proměřeny geomagnetickým a geofyzikálním odporovým měřením
Ing. V. Bártou z n. p. Geofyzika Brno, závod Praha. Před zahájením
výzkumu v kostele sv. Petra a Pavla byly takto postupně proměřeny jednotlivé lodě a části kostelního interiéru Dr. L. Hrdličkou, CSc., z Ústavu
geologie a geotechniky ČSAV v Praze. Použití těchto metod před výzkumem a jejich vyhodnocení umožnilo optimální a racionální položení sond
a plošných odkryvů.
Z řady nových výsledků archeologického výzkumu patří mezi nejzásadnější nález starší předrománské stavby křížového půdorysu v bazilice
sv. Vavřince z 10. století, dále je třeba uvésti nález (u východní obvodové
zdi hřbitova a v Karlachových sadech v blízkosti Slavína) polygonálního
závěru, které jsou částí velkého chórového komplexu, souvisejícího se stavbou předkarlovské a také karlovské gotické pětilodní stavby (po r. 1369),
která dosáhla podle výsledků archeologického a stavebně historického
\'ýzkumu délky 110 m a byla největší sakrální stavbou předhusitské Prahy.
Také byly zpracovány některé ze starších nálezů, jako dlaždice, ostatkové
křížky, hřebenáče, reliéfní medailon aj.
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Prof. Dr. Václav Holzknecht
11. srpna 1988 se uzavřel život prof. Dr. Václava Holzknechta. Narodil
se 2. května 1904 v Praze. Po absolvování pražské konzervatoře a právnických studií na Karlově univerzitě v roce 1928 se uplatňoval jako sólový a
komorní pianista. V roce 1942 se stal profesorem klavíru a v letech 1946 až
1970 ředitelem pražské konzervatoře, o jejíž rozkvět se velmi zasloužil.
Jako dlouholetý předseda festivalového výboru Pražského jara se podílel
na formování jednoho z nejvýznamnějších světových hudebních festivalů
a vedle toho pracoval od roku 1970 jako šéf a později jako dramaturg
opery Národního divadla. Působil jako předseda a člen porot četných
domácích i zahraničních interpretačních soutěží a dalších hudebních institucí. Velmi rozsáhlá byla jeho odborná hudební publicistika, nesčetné
přednášky a proslovy.
Své rozsáhlé odborné znalosti a lidskou moudrost uplatňoval až do posledních chvil svého života i ve vztahu ke Klubu Za starou Prahu. Naši
členové se s ním setkávali na přednáškách i proslovech u hrobů velkých
osobností našeho národa — dramatické umělkyně Marie Hubnerové, manželky Bedřich Smetany Kateřiny, roz. Kolářové aj. na Olšanech. V r. 1988
vyjádřilo výroční valné shromáždění členů Klubu prof. Dr. Václavu Holzknechtovi vděčnost udělením nejvyššího uznání, jmenováním „čestným
členem Klubu Za starou Prahu" a jeho jméno bylo zapsáno do seznamu
nejzasloužilejších členů.
Prof. Ing. arch. Dr. Jindřich Krise
14. března 1989 zemřel člen domácí rady Klubu Za starou Prahu
prof. Ing. arch. Dr. Jindřich Krise, profesor fakulty architektury - katedry
urbanismu a územního plánování Českého vysokého učení technického
v Praze.
Po absolvování Vysoké školy architektury a pozemního stavitelství stal
se spolupracovníkem A. Engela a poté jako asistent prof. Mikuškovice.
Po osvobození se věnoval vědeckopedagogické činnosti. Stal se vedoucím
Ústavu stavby měst a později katedry urbanismu. Jeho odborně fundované
vedení vyústilo v řadu významných domácích i mezinárodních úspěchů.
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Města Praha, Mariánské Lázně, Tábor patří k těm, jejichž rozvoj svou
prací ovlivnil. Jeho dílo bylo vysoce oceněno prezidentem republiky udělením ftádu práce, ČVUT udělením zlaté Felberovy medaile Českého vysokého učení technického a jmenováním čestným členem Svazu českých
architektů.
Profesor Krise pracoval od roku 1984 v domácí radě Klubu Za starou
Prahu. Jeho bohaté odborné znalosti a zkušenosti posílily autoritu Klubu.
Zůstává v trvalé paměti jeho spolupracovníků.
Prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc.
Dne 16. srpna 1989 zemřel prof. Ing. arch. Dr. Emanuel Hruška, DrSc.,
architekt, urbanista, dlouholetý předseda Klubu Za starou Prahu.
Narodil se 31. ledna 1906 v Praze a v roce 1930 dosáhl nejvyššího
odborného vzdělání. Již od mládí rozvíjel svoji největší životní lásku,
teorii i praxi urbanismu. V roce 1934 se stal doktorem technických věd
a o pouhá čtyři léta se habilitoval jako docent v oboru urbanismu a pozemního plánování.
Po válce byl jmenován profesorem a vedoucím katedry urbanismu
na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. V roce 1955 mu byl
udělen titul doktora věd. Mimořádné se zasloužil i o vytvoření urbanistického pracoviště na Slovenské akademii věd.
Hruškův urbanistický zájem se neomezoval jen na městské aglomerace
jako celek, ale soustřeďoval se i na naše historické části měst. Městská
jádra ho přivedla k problematice památkové péče. Byl od samého počátku
členem československého národního komitétu ICOMOS (International
Council of Monuments and Sites), nejvyšší světové památkové organizace.
V roce 1971 se stal jeho předsedou a zůstal jím až do smrti. Za jeho zásluhy
poctilo ho generální shromáždění této organizace ve Washingtonu v roce
1987 titulem „čestný člen ICOMOS". Prof. Hruška byl nositelem čs. státních vyznamenání a byl členem mnoha zahraničních odborných vědeckých
institucí.
Po léta stál v čele Ústřední komise státní památkové péče při ministerstvu kultury a od studentských let byl členem Klubu Za starou Prahu.
Od roku 1979 řídil práci Klubu jako předseda a od roku 1988 jako čestný
předseda. Za mimořádné zásluhy bylo mu v roce 1976 uděleno nejvyšší
uznání jmenováním „čestným členem Klubu Za starou Prahu".
Tento velmi stručný výčet činnosti a zásluh dokládá mezinárodní význam prof. Hrušky a jeho mimořádnou širokou tvůrčí aktivitu. Zůstává
vzorem člověka nadšeně soustředěného na své poslání a práci.
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