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ZPRÁVY

PROGRAM KLUBU NA IL POLOLETÍ 1996
HOVORY O PRAZE
Přednáškový cyklus, pořádaný ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5
v Národním domě na Smíchově, náměstí 14. října 16, vždy v pondělí od 18 hodin
245. 23. září
Debatní večer k současnému využití Valdštejnského paláce
246. 21. října
Ing. Zdeněk Reinhard, Dr. Karel Chytil ve vzpomínkách svého vnuka
247.arch.
18. listopadu
Ing. arch. Yvonně Jankova, lng.
Miloš Kruml, Industriální archeologie
248.16. prosince
Prof. Zdeněl Kirschner, Josef Sudek (1896 -1976)
Členům Klubu jsou volně přístupné pořady Společnosti přátel starožitností
- blíže uvnitř čísla
VYCHÁZKY NA PODZIM 1996
vždy v sobotu odpoledne, od 14.30 hodin
14. září
Alois Vanoušek, Významné hroby na Olšanech
sraz na Olšanském náměstí, stanice elektrické dráhy č. 5,9 a 26
před kostelem sv. Rochá
28. září
Nejstarší grafické pohledy na Prahu 1493 -1757
PhDr. Milan Kreuzzieger, vstupné 5,- Kč
sraz před Městským museem Na Poříčí 52
výstava potrvá od 6. září do kónce října
19. října
doc. Marie Benešová, Staroměstský břeh Vltavy
sraz před vchodem do Národního divadla

Zprávy Klubu
Za starou Prahu
2/96

VALDŠTEJNSKÁ

ZAHRADA

Když prší fialky
ve struny staré lyry,
již drží v podpaží
jak pokřivený disk
mladičká bohyně
- ach, kdysi oblékal ji
svým stříbrem třpytivým
šumící vodotrysk,
když listí zpuchřelé
tu bije do schodiště
a z prázdné fontány
vítr jak z mísy jí,
do chladných břečťanů
se mlčky nahá schoulí
a my si říkáme
zas něžná bláznovství.
U staré muškety,
tam v koutě šedém plísní,
smazal jsem polibky
ze rtů tvých vlhkých růž,
jak čas, jenž tiše hrál
tu v harfách starých stromů,
ze zbraňí rezavých
krev dávno setřel už.
Oaro, sbohem, 1937)

'

Jaroslav Seifert přijal v roce 1968 v Klubu Za starou Prahu čestné členství." ... čtu
Vaši zprávu a - můžete mi věřit - jsem potěšen. Je to pocta, které si opravdu vážím. Děkuji Vám
ze srdce," odepsal tehdy domácí radě. Poctěn byl však Klub, vynikající hodnota Seifertova básnického díla a jeho láska ku Praze jsou dostatečně známy. Obavy z čelistí
sídlišť, které sevřely Prahu ze všech stran a přibližují se k jejímu středu, vyslovené J.
Seifertem v básni Praha ve snu, dnes již doufejme v takovéto poloze neplatí. Genius
loci, kterého básník opěvoval je však nadále ohrožován překotnou novou výstavbou,
ale i nadměrnými rekonstrukcemi starých domů, které nenapravitelně stírají stopy
stáří, které jim vtiskly prošlé věky. Jaroslav Seifert se živě zajímal o klubovní akce
a boje, dával k disposici své jméno například při záchraně Vinohradské tržnice, Komenského školy na Žižkově, ale i pro boj proti zboření Těšnova nebo proti vedení magistrály centrem města. Byl to upřímný, přátelský vztah.
Jaroslav Seifert by se letos dožil 95 let, jeho dílo se uzavřelo 10. ledna 1986.
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Ještě ke kostelu sv. Michala na Starém Městě
Milan Pavlík

Prudký střet jak uvnitř odborné
obce památkových pracovníků, tak
mezi kulturní veřejností a nastupující
dravou vrstvou investorů, kteří disponují finančním kapitálem, v této dobé
vrcholí. Na staveništi již je složena
ocelová konstrukce a vztyčen obrovitý
jeřáb.
Na hraně tohoto vývoje dovolujeme
si publikovat výkresy z projektu
SÚRPMO ze sedmdesátých let. Vítězný soutěžní návrh architektů Kašičky
a Pavlíka na experimentální regeneraci
Havelsko - Michalského bloku již ve
studii řešil uvolnění interiéru kostela
pro víceúčelové využití, pro které je
přímo předurčen tento velkoprostorový objekt, situovaný těsně u Staroměstského náměstí a s dobrou
komunikační přístupností z jižní strany Michalskou a Melantrichovou
ulicí.
Jeho prostorovou kvalitu dokládáme perspektivní kresbou, kterou autor
tohoto příspěvku konstruoval pro
úvodní projekt regenerace budovy
(Ing. arch. M. Pavlík, Ing. arch. J.
Lácha). I v tehdejší době dřevěnými
konstrukcemi přepaženém skladištním
prostoru bylo jasné a perspektiva to
jasně dokládá, že se jedná o mimořádně kvalitní architektonické dílo, sálový
prostor s naprosto hodnověrně dochovanými detaily (římsy, okenní rámování, klenby). Toto potvrdily pozdější
hloubkové průzkumy
dr. Muka
a archeologů Městského musea.

Druhým problémem, kterým se projekt zabýval, je exteriér stavby, která
dnes je ochuzena o věž a původní střechu. Při pohledu z Malého rynku, Michalské ulice, malého náměstíčka před
jižním vchodem a hlavně z vlastního
Staroměstského náměstí, nám ikonografie jasně dokládá, jak významná
dominanta tato věž i mohutná střecha
kostela byla, jak vymyšleně byla situována.
Studovali jsme ji ve dvou variantách:
a) jako novotvar (spolupráce ak.
soch. H. Demartini)
b) jako restituce barokního tvaru.
Ještě po dvaceti letech se domnívám, že tato koncepce - obnova
trojlodního síftového prostoru, využití
jako polyfunkční sál, obnova původní
hmoty včetně věže - je stále nosná
a správná. Samozřejmě po Mukových
průzkumech by bylo nutno přihlédnout k novým skutečnostem (nález
zdiva románského původního kostela
v suterénu, otázka vestavěných tribun
eventuálně ochozu atd.). Tendence
však by měla směřovat k maximálnímu uvolnění prostoru. Otázkou
zůstává ukončení prostoru v oltářní
nice. Původní mohutný Lauermanův
oltář (dnes situovaný v Rokycanech)
dnes již přenést zpět zřejmě nelze.
Bylo by ho nutno nahradit obdobně
velkou plastickou hmotou. Před dvaceti lety jsme jako řešení nabízeli
umístění bohatě členěného korpusu
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varhan s prospektem v původní barevnosti (zlacení, plastické sdružování píšťal do rozvolněných tvarů
vysokého sloupového řádu). Barevnost prospektu byla koncipována

v barvách sliveneckého mramoru původního oltáře.
Vložit
opět
novou
ocelovou
konstrukci do tak vznešeného prostoru
je hrubá chyba.

Těsně před uzávěrkou bylo Klubu Za starou Prahu doručeno rozhodnutí Ministerstva
kultury, kterým se ruší rozhodnutí magistrátu o rekonstrukci kostela sv. Michala pro
bankovní provoz. Redakce připomíná, že to v tomto případě není první úspěch, již v roce
1902 zvrátili členové klubu v městské radě hlasování o zboření kostela.

Hotel na Alšově nábřeží
Otto Dvořák AIA, za společnost Four Seasons
Současná debata o zastavovacích
podmínkách projektu hotelu Four Seasons se stala součástí obecné diskuse
o řízení a theorii nové výstavby
v historickém jádru Prahy. Tato diskuse se opírá, jako každá polemika, o kategorické a fundamentální názory
a emociálně a politicky vyhrocená stanoviska,
založená
na
určitých
předpokladech o motivacích, prostředcích a metodách investora, o společenském a visuálním vlivu budovy na
městské prostředí ve své lokaci, a o názory na správný vývoj města.
Ačkoliv většina historických období
žila vírou ve svojí jedinečnost a neopakovatelnost svého tvůrčího potenciálu,
současná situace historické Prahy je
často charakterizována jako výjimečná
pro svůj dokončený a uzavřený vývoj.
Toto odborně zdůvodňované stanovisko nese s sebou drtící míru zodpo-
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vědnosti za každou i sebemenší visuální změnu ve stávajícím panoramatu
Prahy a hlubokou nedůvěru v současné městotvomé společenské síly
a schopnosti architektů. Nastřádáné
společenské a ekonomické tlaky na
normální a normalisovaný vývoj
města napomáhají této polarisaci. Projekt jednotlivé budovy na exponovaném místě se musí nezbytně stát
katalyzátorem polemického konfliktu
a často obětí nesouhlasu a zásadních
nejistot o charakteru nové architektury
v historickém jádru. Příležitost se poučit, vzdělat a vyrůst zůstává nevyužita.
Výjimečné architektonické dílo, jak
nás historie učí, může být jen ojedinělým výsledkem intensivní demokratické stavební činnosti v určité etapě
extensivního rozvoje města. Utopická
architektonická řešení s redukovaným

stavebním programem, uspokojující
touhu po výjimečném moderním uměleckém díle, které je zároveň 'neviditelné' v silném historickému kontextu už
v dobé svého vzniku, jsou estetickým
a investičním paradoxem, vyňatým
z
marxisticko-leninských
slovníků.
Otevřená, snášenlivá a upřímná výměna názorů, vedoucí k dosažení kvalitních a nadčasových architektonických
řešení, ke shodě mezi veřejným
a soukromým zájmem a k zvýšení úrovně polemiky je možná, reálná a užitečná. Společnost Four Seasons vítá tuto
příležitost k upřímné a užitečné výměně názorů a tyto poznámky jsou určeny k zrekapitulování a osvětlení
několika principů, podle kterých společnost Four Seasons postupovala
a postupuje.
Cíle společnosti Four Seasons, jejíž
pracovní náplní je provozování vysoce
kvalitních hotelů, jsou identické se
zájmy města - vybudovat a provozovat
společensky a kulturně integrovanou
veřejnou, tradiční pražskou instituci,
tak aby splňovala ty nejnáročnější požadavky a zároveň byla městem přijata
za své.
Společnost Four Seasons pracovala
v Praze po léta velmi trpělivě a vždy
se snažila pochopit, vyjít vstříc a přizpůsobit svůj program měnícím se požadavkům města. Akceptovala několik
versí zpřísněných zastavovacích podmínek a dvě soutěže, protože si je hluboce vědoma důležitosti a citlivosti
místa. Plně respektuje požadavky na
ochranu památek a charakteru místa
a věří, že výsledky soutěže povedou
k citlivému, jemnému řešení, které ponechá historické budovy hrát prominentní roli v novém návrhu. Nákladné
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řešení nábřeží umožní výjimečnou příležitost zrestaurovat a ochránit původní výšku a měřítko vltavského břehu
v této lokaci jako jediné v celé Praze.
Zpřístupnění nábřeží a využití parterů
historických budov exteriérů pro veřejnost je v souladu se zájmy města.
Společnost se zavázala k dodržení
platných zastavovacích podmínek, odsouhlasených všemi kompetentními
orgány státní a městské správy, včetně
památkářských organisací. Splnění
těchto a ostatních technických a finančních požadavků vyžaduje bezpodmínečné dodržení minimálního
stavebního hotelového
programu,
který byl již několikrát drasticky zredukován a koordinován se zastavovacími podmínkami. Minimální počet
pokojů (původní 190, stávající 151), je
dnes kriticky nezbytný k náročnému
provozu a službám a k udržení standardu společnosti.
Realisace tohoto unikátního hotelového programu povede k vytvoření
zdravé konkurence pro stávající, průměrné pražské hotely a k celkovému
zvýšení úrovně místních hotelových
služeb. Veřejné společenské a kulturní
akce, které jsou nedílnou součástí aktivit hotelu, dále umožňují zpřístupnění
této lokality pražské veřejnosti.
Určitá nejistota o správnosti tohoto
místa pro účely hotelu jako soukromé
instituce není opodstatněná. V současných tržních ekonomiích se kvalitní
hotely, tak jak tomu bylo v pražské
historii, stávají silnou doménou veřejného života a přebírají roli mnoha,
dnes již nedokonalých a zaostalých
městských a státních zařízení. Často
připomínaná studentská stravovací zařízení, či závodní jídelny se svým ma-
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sivním laciným provozem, nedokonalým odvozem odpadku, sloužící omezené sociální skupině, s dlouhými
obdobími prázdnin, jsou naprosto nevhodné pro toto důležité místo.
Aby společnost Four Seasons předešla nedorozumění o potenciálním
konfliktu, pozvala jako experta zástupce UNESCO do poroty soutěže. Podle
předběžných informací tento projekt
neohrožuje v žádném případě designaci světové kulturní památky, naopak,
UNESCO podporuje turismus a cestovní ruch vysoké úrovně.

Společnost Four Seasons respektuje
toto díiležité místo, pražské podmínky
a tradice, nevidí rozpor mezi svými
plány, zájmy města a citlivým architektonickým řešením, které v měřítku,
materiálu a výrazu musí zůstat věrné
pražskému prostředí a tomuto cennému místu.
Vážnost úsilí přizpůsobit, se dodržet své závazky a porozumět
místním podmínkám potvrzuje i skutečnost, že společnost Four Seasons už
pracuje na tomto projektu přes čtyři
roky.

Naprosto negativní výsledek první soutěže na hotel na Alšově nábřeží plně prokázal
zásadní nevhodnost a nesprávnost záměru vybudovat v tomto místě nadměrný velkokapacitní hotel. Klub seznámil se s novými zastavovacími podmínkami a se základním modelem, který je ztělesňuje. Příznivá je kvalitativní změna oproti soutěži z roku 1994, která
neúnosně ekonomicky a objemově vykořisťovala zdejší neobyčejně citlivé prostředí. Nové
podmínky zachovávají solitérní postavení štítového objektu staroměstského prádla čp. 85,
který je jediným dokladem nízké jednopatrové zástavby této části nábřeží, která tvořila jedinečný panoramatický plán Starého Města při pohledech z Malé strany a z Hradčan. Objekt, který obsahuje patrně ještě středověké relikty, nesnese radikální vnitřní přestavbu.
Optimální by bylo, kdyby mohl sloužit jako dosud obytným účelům, například zaměstnancům hotelu. Dům i jeho okolí budou patrně významným archeologickým nalezištěm.
Velmi šťastné je snížení brutální nábřežní navigace a obnovení přirozené nivelety pobřeží.
U klasicistního domu čp. 83 je negativní spojovací krček, který na modelu pochopitelně
není dořešen a působí velmi neuspokojivě. Výtahová část měla by být přesunuta na méně
exponovanou stranu a je třeba řešit tuto fasádu, která se bude uplatňovat při pohledech
z Karlova mostu velmi citlivě. Je optimální, aby se celková hmota přístavby k čp. 1048 vázala na tento dům, takže nový objekt by představoval v celkových pohledech jakési výškové
-vyrovnání mezi budovou školy a křížovnickým klášterem. Zásadně pochybené byly už přečetné varianty předchozího řešení, kdy hmota buď převyšuje nebo se vyrovnává škole Na
rejdišti. Z tohoto hlediska připomeňme koncepci arch. Sakaře, který důsledně navazoval na
dochovaný stav křížovnického generalátu a s hlavním středním křídlem kláštera šel
vlastně o patro níž. Problematické nejvyšší patro novostavby bylo by příznivější pojmout
jako patro podkrovní s vhodnými vikýři. Již Luboš Jeřábek častěji zdůrazňoval, že panoramatickou krásu Prahy tvoří četná "kukátka", která by však zmizela jejich postupným zaplňováním. Při respektování těchto výhrad je nutno říci, že nové zastavovací podmínky
jako celek vyjadřují tendence, které lze celkově označit již za možnou základnu dalšího vývoje projektového řešení.
Redakce
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Klub Z a s t a r o u P r a h u v y d a l p r o s v é členy a p ř í z n i v c e
grafickou prémii

KRESBA KARLA TEISSIGA "TÝNSKÝ CHRÁM"
je provedena sítotiskem na listu 30 x 43 cm
a opatřena podpisem autora
Cena listu je 300 Kč, pro členy snížená 150 Kč
Grafickou prémii získají zájemci v sídle
Klubu Za starou Prahu, Mostecká 1, Praha 1
v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 10 do 18 hodin
P o d p o ř t e i Vy s v o u k o u p í r e a l i s a c i k l u b o v n í c h

cílu

13

Valdštejnský palác
Tomáš Kleisner

Velkolepý raně barokní architektonický komplex Valdštejnského paláce
v Praze je památkou evropského významu. Mimořádnou osobnost stavebníka a tradice jeho potomků obráží
architektura, bohatá štuková a malířská výzdoba interiérů i soubor
cenného historického zařízení.1* Jeho
využití pro potřeby nově vznikajícího
senátu vyžaduje nejvyšší pozornost.
V prvých desetiletích své činnosti
omezoval Klub svůj zájem na lepší
poznání a popularisaci památkových
hodnot Valdštejnského paláce, v roce
1913 zajímal se u stavitele Josefa Balabána o práce při zavádění ústředního
topení. Správu paláce žádal v roce
1925 o vyklizení nábytkem přeplněného velkého sálu, neboť se tím ruší
celkový monumentální dojem při prohlídkách. Odpověď valdštejnských
úředníků je zajímavým dokladem dobového postavení majitelů památek,
postižených pozemkovou reformou:
ministerstvo
obchodu
zaujímalo
v domě přes 100 místností a v pražském paláci hromadil se navíc nábytek
ze zabraných zámků hraběte Valdštejna, který ovšem největší část důchodů
z rodinného jmění stále obracel na
opravy a udržování památkových nemovitostí, aniž by kdy žádal o subvence. V roce 1926 z podnětu majitele
započatá oprava sešlé zdi a voliéry
v zahradě setkala se s kritikou příliš
nápadného spárování grottové architektury cementem a užívání kufste-
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inského vápna, která padá na hlavu
firmy Pohl a Kutsche. Jeden z nejvýznamnějších členů a
zakladatelů
Klubu, dr. Zdeněk Wirth, dokonce na
valném shromáždění v roce 1934
přednesl obsáhlou přednášku, doplňující tehdejší akce valdštejnského jubilea, která se stala základem jeho
mimořádně dlouhého článku
ve
věstníku, což je dokladem toho, že
Klub již tehdy věnoval se paláci jako
jednomu ze stěžejních svých zájmů. Ve
třicátých letech palác upravoval velmi
citlivě arch. Pavel Janák. Ing. Alois Kubíček upozorňoval v listopadovém
klubovním zpravodaji z roku 1963 na
opětovně nesprávně provedenou výměnu oken na hlavní fasádě, kde byl
petrifikován špatný stav z poloviny
minulého století s okny zasazenými do
líce průčelí, která tak změnila jeho
plastický výraz, posilovaný okny zasazenými do špalety, v plochý ornament.
Dnes může i nezasvěcený pozorovatel
porovnat oba způsoby na jižním a severním boku přední budovy, kde se
dochovala původní okna. Považujeme
za vhodné, aby bylo vráceno původní
zasazení oken do špalety.
Klub podpořil v prosinci 1995 negativní stanovisko Státního ústavu památkové péče k uvažovanému využití
paláce pro senát. Není jistě pochyb, že
nároky na supramoderní vybavení
nelze v nynější dochované a v podstatě
neměnitelné disposici Valdštejnského
paláce uplatnit.

Domníváme se, že k využití budovy
nebylo zapotřebí zákona, který byl
navíc přijat dříve, než se zodpovědnou
analysou a prověřovací studií zjistila
vhodnost takovéhoto umístění horní
komory parlamentu. Chybný spěch
dokládá mylné zařazení stanice metra
do sídla senátu. Zákon byl právem kritisován, a to i presidentem republiky.
Po přijetí zákona původní návrh využití umisťoval administrativu do zadní
části a veřejnosti otevíral všechna podlaží předního traktu. Ve spolupráci Národního technického musea, Národní
galerie a Státního památkového ústavu
mělo být reinstalováno piano nobile,
vybudovány dvě exposice ukazující třicetiletou válku v obrazech nizozemských malířů a dobový zájem,
u Valdštejna zvláště silný, o astronomii a astrologii. Toto řešení již bylo redukováno, následně se ukázalo, že
senátoři potřebují více místa, než jim
může nabídnout zadní část se zasedacím sálem, projektovaným do prostoru
bývalých koníren. Senátní kancléř žádal
proto přenechání druhého patra administrativě i s astronomickou chodbou,
přes kterou budou přístupné úřadovny,
zájemci ji budou moci shlédnout na požádání. Podle posledního vývoje bude
chodba zpřístupněna bez dalšího využití. Velmi bude záležet na výběrovém řízení projektu
adaptace
bývalých
koníren na zasedací sál. Jízdárna má
zůstat zachována pravidelným výstavám.
Otevření Valdštejnského paláce veřejnosti může dát Praze dosud chybějící prvotřídní příklad zpřístupněného
městského šlechtického sídla, obdobu
venkovských hradů a zámků. Na dvou
fotografiích Jindřicha Eckerta z přelo-
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mu století, které zde přinášíme, vidíme
Kožený sál s vojevůdcovou podobiznou nad krbem, s následně odstraněným ostěním okenních výklenků a s
nábytkem rozestavěným podle požadavků provozu společenského salonu.
Druhý snímek zachycuje preparovaného
oblíbeného
koně
Albrechta
z Valdštejna, kterého pod ním zastřelili Švédové v bitvě u Lútzenu. Stojí
v sousedství rodových podobizen
a koberce, do něhož bylo zabaleno
Valdštejnovo mrtvé tělo v Chebu.
Podle starších zpráv, maleb a dalších
fotografických souborů lze si udělat
přesnou představu o zařízení paláce
pro chystanou reinstalaci.2)
Mně se však znamenité líbil palác Valdštejna,
vévodyfrýdlantského,generála císaře Ferdinanda Druhého, jenž pro důmnění, jako by sám po
koruně bažil, potom v Chebu o krk jest přišel.
Ten palác na místě vyveden byl, kde předtím na
pět set domů stávalo, kteréžto všechny úmyslně
se zemí srovnali, aby gruntu a místa dosti měli
pro to stavení nové, a je tam uvnitř síň pěkná,
jakož i dvůr znamenitý, po jehož jedné straně
jízdárna jest vro koní sedlání a přitom ještě plávka pro ně; taím také na místě jiném klec ptačí výborně vyvedená vedle Stromovky, kteráž klec
ptačí klec prince Dorise v Janově připomíná, jež
80 kroků zdéli a 18 zšíří jest. Tam také široká
a vzácnou podívanou dadoucí stáj koňská jest,
kdež mezi každým koněm sloup mramorový
stojí, a před každým koněm žebří ocelové se
žlabem mramorovým v obrttbni do zdi zaděláno jest, nahoře pak visí kontrfaj toho koně v životní velikosti vyvedený a jméno jeho pod ním
psáno jest. Viděl jsem, že jeden z hřebců jeho
Montedóro neboli Zlatá hora se jmenoval,
jedna hřebice pak Belladonna neboli Krásná
paní; a jiná zas Espagnoletta; a kůň, kteréhož
v největší lásce choval, Masquerido neboli
Znejmilejší.
(Edivard Broivn roku 1677)
Klub Za starou Prahu byl znepokojen zprávou, že na obnovu Valdštejn-

ského paláce bylo pro letošní rok
uvolněno 250 milionů korun, tedy na
jeden den by připadl téměř milion;
snaha utrácet za každou cenu vedla by
k nebezpečnému vkládání nových
konstrukcí a nových materiálů u objektu, který by měl zůstat maximálně
respektován v původní podobě, půdorysu a disposici. Provedeny mohou být
jen nezbytné retuše. Dochovala se zde
řada trámových stropů, krovy jsou
vesměs původní. Jestliže je k disposici
množství finančních prostředků, musí
být využity k nesmírně citlivé restauraci paláce, za úzkostlivého respektování všech jeho hodnot. Ochranný
režim národní kulturní památky z hlediska kvality místa platí dvojnásob pro
hlavní budovu, zde absolutně nelze
hazardovat s její hodnotou nějakými
zásahy do konstrukcí, jaké představuje
výtah, eventuálně nové schody.
V historické části nelze připustit ani
klimatisaci a ostatní inženýrské sítě
přicházejí v úvahu jen v naprosto minimálním rozsahu. Varovným příkladem jsou nové sněmovní domy
v Tomášské ulici. Takto Valdštejnský
palác dopadnout nesmí. Zákon o státní památkové péči jasně ukládá
vlastníkovi kulturní památku užívat
pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové
hodnotě a technickému stavu.
Návštěva Valdštejnského paláce
a jednání s pracovníky senátní kanceláře ukázaly, že na stavební práce připadá z uvedené částky pouze 100
milionů korun. V příštím roce bude
požádáno o další prostředky. Složitý
a nákladný projekt statického zabezpečení ing. Černíka z Brna je dnes redukován za spoluúčasti odborné komise.
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Máme na paměti zbytečně předimensovaný způsob zajištění Lich-tenštejnského paláce na Kampě. Nové nálezy,
včetně malovaných trámových stropů
v zadní části paláce, budou ošetřeny a
presentovány. Je třeba vyřešit dopravní
obsluhu, určit místa pro parkování automobilů, kromě dosavadních míst hovoří se výhledově o podzemních
garážích na Klárově. Odtud má být do
zahrady otevřen nový vchod, přímo od
stanice metra. Je zapotřebí zvážit, zda
takto vytvořená trasa nebude ke škodě
prostředí zahrady přivádět od turistického dopravního uzlu nadměrný
počet z milionů návštěvníků Prahy, od
uvažovaného vstupu přes první nádvoří paláce a Valdštejnský rynek na Malostranském náměstí.
Druhé dva
ministrské paláce nečekají v podstatě
žádné úpravy.
Při řešení regulace návštěvnosti
bude nutno úzkostlivě šetřit evropské,
ba světové hodnoty některých prostorů, které náročnou intensivní návštěvnost prostě nesnesou.
Pro Valdštejnský palác nepřichází
v úvahu žádná stavební rekonstrukce,
lze jej pouze citlivě restaurovat. Vše
nasvědčuje tomu, že dnešní kancelář
senátu pod vedením památkového
ústavu bude tento požadavek plnit. Do
budoucna je třeba vyloučit případné
vyžadované dodatečné změny na prováděné obnově objektu, které by jej
poškodily. Lze očekávat, že v průběhu
času bude narůstat agenda senátu
a objeví se požadavky na rozšíření pracovních prostor. Ty však nebude
možné nikterak řešit na úkor památkových hodnot paláce. Soudíme, že moderně vybavený a funkční senát se
svým aparátem bude nakonec možné

umístit pouze v novostavbě, speciálně
k tomu účelu projektované.
Poznámky
1) Odkazy na starší literaturu o paláci lze nalézt v článku K. Křížové a A.
Krutinové Historický mobiliář Valdštejnského paláce v Praze - zpráva
o novém soupisu, který vyšel v časopi-

se Památky a příroda 6,1984. Nejnověji pak V. Ledvinka, B. Mráz a V. Vlnas
v knize Pražské paláce, 1995
2) Městské museum pražské chová
ve svých sbírkách krucifix z doby
okolo roku 1700, který podle katalogového čísla 22.535 pochází z Valdštejnského paláce.

Zapomenuté Alšovy fresky
Radomil Šoll
V Bubenči-Letné, v ulici Nad Královskou oborou, stojí řada stoletých
příslušně zvetšelých domů, svým severním průčelím obrácená do sadů. Jejich uliční stěny jsou řešeny vesměs
s nejrůznějšími historizujícími články.
Jednou z těchto sešlých budov je i čp.
159-XIX, na jejíž omítce staré devadesát
a osm let, a ponechané po tu dobu samé
sobě, by si mohl něčeho všimnout
teprve pečlivý pozorovatel. Tím "něčím"
je, spíše bylo, bohaté sgrafito šestačtyřicetiletého Mikoláše Alše (1852-1913)
z podzimu roku 1898. Sgrafita už nikdo
nezachrání - ostatně to u nás nejsou ani
první ani poslední. Ale ve 30. letech se
náhodou podařilo objevit na půdě tohoto domu čtyři rozsáhlé, bezmála
zpuchřelé uhlové kartony, nedbale pohozené mezi zaprášenými trámovými
konstrukcemi. Byly to návrhy vlysu na
podokenní parapet druhého patra,
zobrazující sv. Václava s Radslavem
Zlickým a další tři historické postavy,
zdobící meziokenní pilíře patra třetího.

Vlys je dlouhý téměř devět metrů,
a dnes zdobí sál libeňského Sokola.
Tři hrdinové jsou v nadživotní velikosti: uprostřed stojí průčelně Jiří
Podě-bradský a jemu po stranách postavy z Rukopisu královédvorského,
Beneš Heřmanóv a Jaroslav ze
Šternberka. Nad jejich hlavami jsou
v širokých stuhách ještě uvedena prostá jména "Beneš - Jiří - Jaroslav"
souznačná jak s českým hrdinstvím,
tak důstojností.
Mimo to bylo celé průčelí i čtyři lunety nad okny posledního patra vyzdobeno ornamenty stylizovaných kvetoucích
bodláků, slunečnic a srdíček. Pro ně se
bohužel již podklady nedochovaly;
údajně byly provedeny v sytých,
jasných barvách. U ornamentů převládala šťavnatá zeleň, pak červená a žlutá.
Vlys již měl barvy tlumenější s klidnou
modří nebe. Pláště postav byly rudé.
Vznik výzdoby průčelí se časově
umísťuje po Alšově těžké nemoci mezi
práce na plzeňských ulicích a na
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petřínské kapli Kal vane při kostele sv.
Vavřince.
Všimněme si nyní zachráněných
Alšových děl blíže.
Ve středu vlysu stojí mladičký
kníže, před nímž se hluboce pokořuje
jeho kdysi tak zpupný sok Radslav:
spatřuje totiž za Václavovými zády
stát božího posla - anděla s plamenným mečem. Po stranách pak celou šíři
obrazu vyplňují bojovníci; v jejich popředí stojí váleční koně obou vojevůdců. V pravém rohu na skalisku je
přitisknutá ještěřička, vedle mohutný
dubový peň s příznačným "A 1898".
Beneš Heřmanóv je zobrazen po Jiříkově pravici, tedy na levém meziokenním pilíři. ]ak dalece na jeho zjevu asi
pracovala malířova představivost? Jak
se přiblížila předpokládané skutečnosti? Abychom mohli na tyto otázky odpovědět alespoň přibližně, musíme se
vrátit o osm století zpět.
Roku 1202 byl český (budoucí) král
Přemysl Otakar I. na vojenském tažení
v Němcích, pomáhaje zde Otovi IV.
Toho využívají Sašové a táhnou od hor
k Troskám plenit Čechy. Rukopis Alšova inspirace - o tom mluví takto.
Beneš "tajně zve lid proti Sasíkům ... obě
strany zvedly kyje, kopí nad kopí..."
a každý Čech "za zbraně chopil cep...
a jest Němcům prchnouti... i pobiti
jsou."
Podobu tváře ovšem nemohl nikde
Aleš vyčíst, neb středověk zpíval nanejvýše o luzných líčkách žen. Ale
pokud se týká kroje, na první pohled
nám připadá Beneš příliš "alšovsky pohansko-slovanský". Ale uvědomme si,
že zmíněný letopočet je právě zlomem
v životě našeho státu. Končí třísetleté
pohansko-křesťanské mezidobí. Tuší-

me, že Beneš byl vlasteneckým malířem poněkud zidealizován, ale nakonec se tak stalo jen v rámci
předpokládaných prvků: vidíme ho
před sebou jako zástupce nepřítomného panovníka, vládce země. "Vyhlíží
jako skutečný šlechtic rodem i duchem. Na obraze a ani v písni nebojuje,
ale bitvu rozvážně řídí jako ideální vojevůdce nové doby. Obličej jeví vyrovnanost, klid, přehled a duševní
převahu." (Julius Enders.)
Z předešlých úvah vyplývá, že Benešův šat může mít ještě selské prvky
a v rukou třímat mlat, představující
symbol lidového válečnictví. Ostatně
v tom musíme věřit Alšovi, tehdy největšímu odborníkovi na český historický oděv, ke kterému na poradu
chodíval i Alois Jirásek.
Druhou postavou z Rukopisů je Jaroslav s okřídleným přívlastkem "jak
orel letě", vítěz bitvy s Tatary u Olomouce, kladené do roku 1241. Dobře
známá je Alšova drobná perokresba,
starší o čtyři roky, na které se náš hrdina
s taseným mečem řítí pod českým praporem proti nepříteli. Domovní freska
ovšem představuje Benešův protějšek
obdobně v klidném postoji, ale opět
s praporcem v pravici a krytého štítem
se šternberskou hvězdou. Oba Jaroslavové mají zbroj obdobnou, jak se sluší
na gotického rytíře, ač od Benešova vítězství uplynulo stěží čtyřicet let.
Ústřední postavou je státotvorný
vladař Jiřík, tolikráte už Alšem vyobrazovaný. Zde stojí jako svrchovaná
moudrost a statečnost: pravicí se opírá
o mohutný meč, levice důstojně přidržuje královský plášť.
V závěru se ještě zmiňme o hmotné
stránce celého díla. Stavebníkem byl
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Václav Klinger, předávající stavbu nájemného domu před dokončením
svému nevlastnímu synovi dr. Jaroslavu Salabovi, brzy na to odjíždějícímu
do USA. Zde v roce 1933 vzpomíná na
svůj dům:
"V osobní styk s Alšem dostal jsem
se roku 1898. V letech devadesátých
přišla totiž v oblibu výzdoba domovních průčelí freskami s grafity, jak
se to dělávalo v 16. století. Když tehdy
můj nevlastní otec před svatbou mojí

stavěl pro mne dům nad Královskou
oborou, požádali jsme Alše o kresby
pro sgrafita (Beneš Hermanóv, Jaroslav ze Šternberka a Jiří Poděbradský).
Provedení Alšových prací na mém
domě obstaral malíř Vojtěch Bartoněk,
protože Aleš sám nikdy na lešení
nešel."
Za svoji práci si Aleš účtoval 350 zl.
Pro zajímavost: za výzdobu průčelí
výše uvedené kaple Kalvarie dostal
právě dvojnásobek.

Některé práce Pavla Janáka pro Klub Za starou Prahu
Kateřina Finková
Rekonstrukční projekty architekta
Pavla Janáka jsou obecně považovány
za zdařilé jak po stránce architektonické, tak památkářské. Adaptacemi památek se zabýval celý život, souběžně
s volnou architektonickou tvorbou. Rekonstrukce Černínského paláce, Jízdárny a Míčovny na Pražském hradě nebo
letohrádku Hvězda jsou obecně zapsány v povědomí veřejnosti i odborníků,
existuje však celá řada dalších, méně
známých Janákových prací na tomto
poli, které vznikaly například v Klubu
Za starou Prahu. Pavel Janák byl nejenom významným praktikem, ale i teoretikem památkové péče. Svědčí
o tom řada zachovaných studií a článků v dobových periodikách, které jsou
koncipovány se vzácným nadhledem.
Janák je jistě klíčovou osobností pro
poznání teorie a praxe moderní ochra-
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ny památek u nás, studium jeho prací
může přinést cenné podněty i pro
dnešní památkovou praxi. Přesto novější literatura věnovala tomuto problému jen okrajovou pozornost. Katalog
autorů O. Herbenové a V. Šlapety je
zaměřen takřka výhradně na volnou
tvorbu architekta, stejně tak studie
M. Benešové.
Tento článek popisuje nejdůležitější
projekty Pavla Janáka z prvního období jeho tvorby v letech 1900 - 1918, zaměřené na rekonstrukce památek,
spolu s jejich stručnou charakteristikou. Jádrem této činnosti byla především
otázka
regulačních
plánů,
vypracovány byly tyto návrhy regulací
v Praze: Perštýna, oblasti pod Emauzy,
ústí Karmelitské ulice do Malostranského náměstí, pražských nábřeží a Starého Města. Z jednotlivých

projektů pak uveďme především návrhy na rekonstrukci Braunova domu,
zachování Dientzenhoferova pavilonu
na Smíchově a projekty pro město
Pelhřimov, zvláště známý dům čp.13,
přestavěný v kubistickém stylu. Metodologické postupy a teoretické principy ochrany památek, které byly
výsledkem celoživotní práce architekta
v tomto oboru, mohou zde být jen
letmo naznačeny.
Členy Klubu Za starou Prahu byli
v této době mladí pokrokoví architekti,
kromě Pavla Janáka Vlastislav Hofman, Josef Chochol a další, kteří společně vytvořili technickou komisi,
jakýsi klubovní projekční atelier. Klub
byl proto nadále schopen předkládat
vlastní návrhy a detailně vypracované
projekty a nezůstával pouze u slovních
protestů proti ničení rázu staré Prahy.
Projekty Klubu vznikaly většinou jako
přímé odpovědi na nevhodné regulační návrhy městského úřadu, které nebraly sebemenší zřetel na památkové
hodnoty starého města a pod falešným
heslem pokroku ničily vše staré. Pavel
Janák se snažil svými protinávrhy ukázat, že lze zachovat starobylý ráz a přitom městský organismus dále rozvíjet
podle potřeb nové doby. Město nemůže stagnovat ve svém vývoji, ustrnout
na mrtvém bodě, stát se pouhou památkovou reservací, nové potřeby se
budou nutně prosazovat a měnit obraz
města. Jde však o to, aby tento proces
nebyl bezhlavý a ničící. Nesmí být
zbytečně ničeny hodnoty, které lze zachovat a aktivně zapojit do nového
vznikajícího obrazu města. Oficiální
regulační plány, počínaje asanací Starého Města pražského, byly šablonovité a přehnaně radikální. Nedovedly

využít stávajících hodnot pro tvorbu
nového obrazu města. Architekt musí
umět rozpoznat, na jakých architektonických principech je založena stavební tradice určitého místa - genius loci a v duchu těchto tradic dále rozvíjet
obraz města v soudobém uměleckém
stylu. Regulační plány Starého Města,
vypracované technickou komisí Klubu
v čele s Pavlem Janákem s ohledem na
památkové hodnoty místa, byly první
tohoto druhu u nás. Svým způsobem
byly průkopnickým činem, snažily se
zapojit moderní architektonickou tvorbu do starého města tak, aby neutrpěl
jeho starobylý ráz.
Braunův dům čp. 730-11. byl postaven v barokním slohu na nároží
Jungmannovy ulice. Objekt zakoupil
Matyáš Bernard Braun a žil zde až do
své smrti v roce 1738. Ideový návrh na
záchranu Braunova domu vznikl
v prostředí Klubu na počátku roku
1910, kdy začalo hrozit zbourání objektu, konkrétní plány adaptace spolu
s modely vypracoval Pavel Janák
v průběhu tohoto roku. Majitel domu
viděl demolici jako jediné možné řešení k zajištění prostoru pro své podnikatelské aktivity. Starý dům zamýšlel
nahradit velkokapacitní novostavbou.
Klub navrhl majiteli alternativní řešení: ponechat starý barokní dům i s
cennými fasádami a zvýšit užitnou
plochu objektu novodobou vestavbou.
Výpočty dokazovaly, že využitelná
plocha bude stejná jako u novostavby
a celý projekt bude výrazně levnější.
Projekt navrhoval provést vestavbu na
pilířích do starého jádra. Nová část
domu měla být vztyčena ve formě nástavby nad dvorním prostorem. Navržena byla v důsledně v soudobém
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uměleckém stylu, hranice mezi starým
a novým uměleckým tvarem byla
jasně rozeznatelná. Jakákoli dostavba
v historisujícím duchu by odporovala
požadavkům moderní památkové
péče. V duchu teorie Aloise Riegla
a vídeňské školy byl dokonce požadován co největší kontrast obou částí,
staré a nové. Na okraj svého návrhu si
Pavel Janák poznamenal: "proporce
v souladu, prostředky opačné". Znamená
to, že jestliže je starý dům jednolitě
komponovaný blok hmoty se zdůrazněnými výškovými osami, nová
přístavba bude v kontrastu s tím
úmyslně koncipována jako lehká, odhmotněná konstrukce, s horizontálním
členěním.
I když návrh Pavla Janáka nebyl nakonec realisován, představuje významný precedens v oboru praktických
rekonstrukcí. Byla to snad jedna
z prvních "vědecky koncipovaných"
přestaveb starého objektu, podložená
jasně formulovanou teorií, která se
jasně distancovala od starších způsobů
dostaveb v historisujícím stylu. Starý
dům byl zbořen a nahrazen bezduchou novostavbou.
Rekonstrukce Fárova domu čp. 13
na náměstí v Pelhřimově je velmi
známá, bývá však často interpretována
pouze jako dílo kubistické architektury. Opomíjena je skutečnost, že dílo
bylo zamýšleno a vzniklo především
jako přestavba barokního měšťanského
domu a jako součást širší klubovní
koncepce obnovy štítového charakteru
náměstí. Dům vlastnil MUDr. Fára,
aktivní člen odboru Klubu Za starou
Prahu v Pelhřimově; rozhodl se jej
adaptovat pro vlastní bydlení ve stylu,
který by podpořil obnovu starého rázu
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náměstí. Proto zadal projekt P. Janákovi, který v této době prováděl pro
město několik dalších projektů.
Podle velkorysého záměru měly
všechny domy na náměstí dostat
znovu klasické trojúhelné štíty, které
ztratily hlavně v průběhu horečné stavební aktivity v 19. století. Tím měl
být znovu obnoven typický ráz provinčního barokního městečka. Měly
tím být napraveny chyby, které se
staly v důsledku bezmyšlenkovitého
stavebního podnikání v minulém století. Štíty klasického tvaru a obrysu
měly však být vyplněny soudobým
moderním architektonickým detailem. Tyto vrcholně progresivní
koncepce Klubu byly v Pelhřimově
prosazeny díky aktivnímu působení
členů klubovního odboru v městské
radě. Pelhřimov se tak stal prvním
městem, kde se stala konkrétní památková koncepce součástí městského plánování. Výsledkem byl právě
proslulý kubistický štít Fárova domu
čp. 13, jedinečný příklad šťastného
spojení vrcholné moderní architektury a památkových snah o udržení stalého rázu města.
V případě domu čp.13 je třeba vycházet ze srovnání stavu domu před
rekonstrukcí a po ní. Na starých fotografiích pelhřimovského náměstí,
pořízených někdy v době těsně před
přestavbou, se zachycená podoba průčelí překvapivě odlišuje od dnešního
stavu. Dům měl původně malebnou
mansardovou střechu bez štítu, balkon
ani arkýř nebyly součástí pozdně barokního průčelí. Architekt tedy dosti
volně, tvořivým způsobem, pozměnil
původní vzhled průčelí. K povrchu fasády přidal "plastické" (kubistické)

Pelhfintov, Fáríiv dům čp. 13 před a po Janákové přestavbě (foto Okresní museum a /.
Černý
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prvky: štít, arkýř a balkon. Není
možné dokázat, že dům někdy v minulosti opravdu měl arkýř či štít. Podle
teorie P. Janáka se však tyto prvky na
pelhřimovském náměstí vyskytují,
jsou součástí stavební tradice, která
ovládá toto místo po staletí a architekt
provádějící novodobou rekonstrukci je
tedy musí respektovat a použít při
vlastní práci. Je zřejmé, že při rekonstrukci jsou preferovány "obecné
výtvarné zákonitosti náměstí" před
konkrétní historickou
skutečností,
před skutečnou podobou průčelí
domu v minulosti. Vidíme patrný
posun v teorii památkové péče, která
dosud zdůrazňovala "cenu stáří" jako
nejvyšší platnou hodnotu památek,
důležitý byl pro ni autenticky dochovaný stav památky, který nesměl být
měněn. Zde se projevuje patrný ústup
od této přísné konservační metody.
Podobně u návrhu na obnovení dvou
štítů jižní fronty náměstí nebyl původní stav domů východiskem rekonstrukce. Je nepravděpodobné, že
by domy s tak širokým průčelím
měly pouze jeden štít přes celou šířku
fasády. Na starých zobrazeních města
má levý z domů dvojici menších barokních štítků. Architektův návrh lze
označit za ahistorický. Svým velkým
měřítkem působí uvažované štíty
v prostoru náměstí naddimensovaně.
V kontextu návrhu na přestavbu
domu čp.13 nelze opomenout úzkou,
programovou spřízněnost českého kubismu s historickou architekturou. Vystupuje do popředí právě u tohoto
projektu výrazným způsobem. Štít
sám, ač svébytné dílo kubistické architektury, vyvolává silný dojem barokního štítu městského domu. Všechny

charakteristické prvky tradičního štítu
jsou zde v náznaku obsaženy, "kubisticky" rozloženy, aby mohly být
vzápětí ve vnímání diváka složeny
v ještě působivější celek, esenci domovního štítu. Dílo je zároveň zdařilou
alusí
na
ilusivní
barokní
architekturu. To vše bylo dosaženo bez
kopírování historického tvarosloví,
soudobým způsobem.
Pavel Janák byl po celou tvůra' kariéru stejně zaujat soudobou i historickou architekturou.
Tímto svým
založením architekta i památkáře
v jedné osobě byl snad přímo předurčen k opravám historických staveb.
Pavel Janák byl jedním z nemnoha moderních architektů, kteří skutečně rozumějí historické architektuře. Jeho
první tvůrčí etapa spadá do období,
kdy byl ještě obecně velmi živý smysl
pro klasickou tektoniku staveb a tvarosloví, cit pro správné proporce. Tuto
schopnost si P. Janák podržel i v
pozdější době, kdy se přiklonil ve své
tvorbě plně k modernímu hnutí a vyvstává na povrch právě při jeho rekonstrukcích památkových objektů.
Vždy se snaží zasahovat co nejméně
do zachovaného stavebního organismu památky a jen tehdy, je-li to skutečně nutné. Má přitom vzácnou
schopnost volit takovou formu, která
je danému kontextu stavby logická,
takže téměř vyvolává dojem přirozeného postupného vyvíjení historického
organismu. Jeho vlastní umělecká
forma, použitá v historickém prostředí, je velmi střídmá a jednoduchá, což
ji ovšem neubírá na výrazu. Význam
architekta Janáka spočívá rovněž
v tom, že byl schopen převádět ideální
teoretické zásady památkové péče
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přímo do praxe, na konkrétních případech rozvíjel metody aktivní ochrany
památek. Byl vždy prostředníkem
mezi uměleckými historiky, teoretiky
a praktickými architekty.
Tento text vznikl na základě studia
archivních materiálu Klubu. Mé poděkování patří tedy všem členům, kteří
mi studium umožnili a byli mi svou
radou nápomocni.
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Hřbitovy na Invalidovně v Karlíne
Jeroným Lány
Invalidovna v Karlině byla založena z příkazu císaře Karla VI. nadací hraběte
Strozziho r. 1730 a postavena dle projektu Dientzenhoferů na způsob Invalidovny
v Paříži.
Za Invalidovnou, pod svahem Žižkova, byl evangelický a vojenský hřbitov,
zrušený r. 1894. Byli tam pochováni též ruští vojáci, zemřelí v Praze po bitvě u
Lipska 1813. Na jejich paměť dal tam car Alexander I. zbudovat památník, jehož
nápisní deska nesla tento text:
"Denkmal gewidmet den tapřeren Russisch-kaiserl. Offizieren, welche an den
Folgen ihrer in den Schlachten bei Dresden und Culm erhaltenen Wunden in Prag
verstorben sind. Heilig sind euere Gebeine dieser Státte, unvergesslich bleibt ihr
euerem Vaterlande!"
Podle archivních pramenů byli zde pochováni mj.:
v. Adelsfeld Diettrich, c.k. poručík
Allemagna hraběnka Anna
Allemagna hrabě František de Paula, komoří
Allemagna hraběnka Louisa
Allemagna hraběnka Theresia, dáma Ústavu šlechtičen
Arnolt Josefina Henrietta, dcera kaprála
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1805
1772
1780
1776
1808

1827
1834
1833
1863
1836
1827

Avemann von Letha Ernst, c.k. hejtman
Baillet de Latour roz. Allemagna hrab. Anna
Baldini Josefina
Benoist von Limonet Josef
Benoist von Limonet Karolina roz. Ballabene
Bertrand de Peksta Lambert, c.k. setník
v. Bleyle rytíř Bedřich, řed. fy Breitfeld-Daněk
Bogdan von Sturanbruck baron Moriz
Bogdan Otto, "der Eltern grósstes Gliick,
der Jugend schónste Zierde"
Bohm Anton, velitel pražské Invalidovny
v. Bóhm roz. baronka Deym v. Střítež Leopoldina
v. Bóhm Maria Theresia
Buquoy Stanislav
Cicogna hraběnka Anna Barbara
v. Claner šl. Maria
Dahlen von Orlaburg baron František
Dali Aglio von Frankenfels baron Wenzel, major
Dalmata von Hideghet roz. v. Zollendorf Emilie
Demartini Camilla, dcera Vincence a Johanny
Demartini Eduard, mistr kominický
Demartini Josefina, dcera Eduarda Demartini
Denyer Lorenz, c.k. Inf. Fourier
Deym hraběnka Augusta
Dobrowsky v. Donnerschild Karel, hejtman
v. Dombrowski rytíř Otto, c.k. rytmistr
Dostálová roz. Kulichová Anna, maj. zámečku Veleslavín,
babička Leopoldy Dostálové
v. Dowara Amálie, dcera c.k. hejtmana
v. Ehrenwald Ludmilla Dorothea
De Fin baron Oskar
Fiirt von Furtenberg Josefina
z Góblíi šl. Franziska, dcera Alfreda, c.k. ndpor.
v. Goldbach Dominik, plukovník dělostřelectva
v. Gottesheim zu Genderthein baronka Louisa Helena,
dcera polního maršála, dáma Ústavu šlechtičen
v. Grab šl. Franz Xaver, c.k. major
v. Greiffenegg-Wolffůrth baronka Franziska
v. Grenet šl. Aloisia Josefina
Grimmer von Adelsbach Emanuel, pluk. dělostřelectva
Grimmer von Adelsbach roz. v. Rittersberg Rosa,
vdova po polním maršálovi
Grimmer von Adelsbach Vincenc, generál - polní maršál
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1834
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1830
1844
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1825

1813
1784
1804
1810
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1786
1856
1766
1824
1874
1817
1847
1769
1838
1787
1785

1816
1847
1857
1826
1872
1821
1864
1894
1842
1862
1874
1885
1857
1824
1862
1835
1849

1804
1810
1813
1825
1772
1885
1773

1879
1820
1856
1889
1836
1885
1842

1795
1819
1817
1789
1817

1855
1875
1891
1859
1843

1778
1771

1854
1839
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Gugg von Guggenthal Josef,
c.k. poručík 28. pěš. regim. hraběte Baillet de Latour
v. Hahne rytíř v. Waffentreu Johann, polní maršál
v. Harnach rytíř Karel, c.k. plukovník
v. Harnach rytíř Maxmilian, c.k. plukovník
Hauch Theresia
Helfert Fridolín
Helversen von Helversheim roz. Kfeller von Sachsengriin,
baronka Aloisia, choť hejtmana
v. Henii-Schónbruck Friedrich, c.k. major
Henriques von Henrici Don Carlos José generál-polní maršál
Hofer von Wehrfeld Georg, c.k. plukovník
v. Hohenlohe-Kirchberg kněžna Johanna roz. princezna
Reuss-Plauen, vdova po generálu-polním zbrojmistru
Holgert Augustin, c.k. účetní šikovatel
Horáková z Plankensteinu Dorothea, vd. hejtmana
Hromada von Hellenburg baron Josef, plukovník
Huttary Gustav, c.k. inženýr stavby lodí
Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan Vojtěch
Jenik-Zásadský z Gemsendorfu rytíř Ferdinand, major
John von Falkenwald šl. Josef, generál-major
Karsting Henriette
v. Kinnart Josef Filip, c.k. major
Kinský ze Vchynic a Tetova hrabě Franz Josef Maxmilian,
generál-polní maršál
Kirchner von Neukirchen Klementina roz. baronka de Hailly,
choť kapitána 28. pp.
Kiwisch rytíř von Rotterau Henrich, c.k. hejtman
Klaner von Engelshofen Josefina, vdova Vincence
z Klebelsbergu hraběnka Marie, baronka zu Thumburg
roz. baronka Enis-Atter-Iveaghe
v. Klebelsberg-Thumburg hrabě Wilhelm, c.k. komoří
Koeck von Stuckimfeld roz. De Vecchy Magdalena
Kohut von Eichenkron šl. Karel
Koller von Kollegg-Etschfelden šl. Maria
Kotz z Dobrže a Wohrazenic baron Carl Marquard
Kotz z Dodrže roz. von Schónherr baronka Elisabeth
Kotz z Dodrže rytíř Josef, c.k. rytmistr
Krammer roz. hraběnka von Sponeck Paulině
Kublang von Seltenhof roz. baronka von Caimo
vdova po c.k. majoru
v. Kutschera baron Josef, c.k. nadporučík pěš. regimentu
hraběte Salinse
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1818
1785
1764
1767
1793

1846
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1856

1801
1801
1736
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1748
1784
1808
1761
1848
1751
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1779
1773
1773

1816
1828
1872
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1872
1823
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1857
1824
1848

1768

1843

1830
1821
1788

1856
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1776
1765
1775
1777
1807
1796
1798
1794
1820

1819
1852
1841
1839
1861
1852
1856
1852
1892

1787

1868

1803

1828

Kíinigl roz. von Weisser hraběnka Carolina
Kiinigl hraběnka Karolina, dáma Ústavu šlechtičen
Květoňová z Rosenwaldu Božena
JCvětoň z Rosenwaldu František, syn malíře
Květoň z Rosenwaldu Otokar
Lang Johann Bapt, c.k. vojenský adjutant
Langmayerová Anna, choť Inf. Fouriera
v. Launay SI. Joseřina
Legendecker von Legenstein Josef, c.k. nadporučík
v. Lipovský Karel, syn Vincence rytíře Lipovského
Lippert von Kronenwall Filip, generálmajor
Magagnolli Apolináři, maj. domu v Karlíne č. 232
Mathauserová Marie, dcera akad. malíře
Mengen baron Wilhelm, polní maršál
Meraviglia Crivelly hrabě Ottmar
Nagy Johann, nadporučík pěš. regim. No 48
v. Niesse roz. Wenisch baronka Anna Judita
vdova po c.k. majoru
Ortwein von Molitor Marie
Pachner rytíř z Eggendorfu Felix
Pavani Adolf
v. Philippovič baronka Olga, choť polního zbrojmistra
Prusínovský Tobiáš, syn Ignáce a Alžběty
Quadrátová Anna roz. Mikolandová
Ramer Sebastian c.k. profous pěš. reg. arcivévody Rainera
RinadliTheresie
RohanováMathilda
z Rosenwaldu Barbara
Rosí roz. von Baumgarten Joseřina, choť polního lékaře
Le Roy Benedikt, c.k. major
Le Roy Ernst c.k. ndpor. 42. pěšího regimentu,
velitel výcvikového střediska
v. Rudtorfer rytíř Franz, velitel 28. pp hraběte Baillet de Latour
v. Sahlhausen baron Moritz, generalmajor kavalerie
Seltiers markýza de Moraville Josefina
Serb Margarethe
v. Scharnhorst Gerhard Johann David, náčelník generálního
štábu Bliicherovy armády, raněn v bitvě u Gross Gorschen,
zemřel a pohřben v Praze, později převoz do Berlína
Schatek Franz, poručík pěš. reg. No 11
Siegroth baron, 16 letý vstoupil do armády, účastnil se všech
tažení proti Napoleonovi, též bitvy u Lipska 1813.
Jím vymřel starý šlechtický rod 19.6.1879
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ze Spannerů rytíř Fedor rodem z Weidenau
v. Spinette rytíř Johann
Stael von Hollstein baronka Angelika roz. von Paszthory,
vdova po generalmajoru
ze Svatů Vít Bernard rodem ze Sušice
Štvánová Filoména, dcera Matěje a Filomény
Vernier de Rougemont-Orchamps říš. baronka Marie Franziska
Vojířová Magdalena, kuchařka hostince "U města Hamburku"
v Karlině
Wallisch Josef, absolv. právník, syn hejtmana
Wederipponi von Eichenstadt Ferdinand
v. Zantieri Anton
Zenker Katharine, vdova po hejtmanu
Zůllich von Zíihlborn Emanuel, c.k. major
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Soupis a dokumentace zvonařských památek v Praze
Radek Lunga

V roce 1993 započala trojice badatelů (PhDr. LKybalová, mgr. P.Vácha
a autor příspěvku) práci na druhém,
opraveném a doplněném vydání knihy
"Pražské zvony".1* Původně se uvažovalo jen o opravení nepřesností
a celkové aktualizaci. Při podrobnějším vhledu do problematiky se ukázalo, že takto stanovený rozsah práce
bude nutné několika směry rozšířit.
Zvonový fond hlavního města se jednak - zvláště v posledních letech - rozrostl a ku Praze byly připojeny mnohé
okolní obce, jednak nebyl v celé své
šíři dosud plně poznán. Částečné
informace poskytuje poslední úřední
"sčítání" zvonů při váleftiých rekvisicích v letech 1940-19422), nedostačující
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je existující literatura a bohužel také
evidence památkové péče. K práci soupisné tak mimo jiné přibývá nutnost
navrhování zvonů k prohlášení za
kulturní památku. Z celkového počtu
cca 250 - 260 zvonařských památek
v Praze je chráněno 39 kusů, tj. necelých 16%. Např. z 20 gotických
a pozdně gotických zvonů v Praze jsou
chráněny pouhé 3 exempláře. Zvonům
se nevěnuje dostatečně ani současná
místopisná literatura. Tak první díl
připravované práce Umělecké památky Prahy I. - Staré Město si zvonů
vůbec nevšímá. Většina zvonů není
jmenovitě zapsána ve státním seznamu kulturních památek a tímto je
někdy zdůvodňována nemožnost je-

jich ochrany. Ale - zvony jsou pevně
spojeny se zvonovou stolicí a svým zavěšením zde se de facto stávají nedílnou
součástí
stavby (především v církevních objektech se podílejí na
funkčnosti a smyslu stavby samé)
a podobně jako její další prvky mají
ustálenou a tradiční funkci - a to bez
ohledu na slabé povědomí o ní. Takto
je třeba na zvony pohlížet.
Předem byla vyhledána všechna potenciální zvonová stanoviště (objekty
sakrální - kostely a protestantské
sbory, kaple, márnice, i profánní radnice, školy, obecní zvoničky, statky,
zámečky, atd.), jichž je na území dnešní Prahy přes 300. V současné době
s jistotou evidujeme 247 kusů dochovaných zvonů a toto číslo se v budoucnu jistě zvýší.
Práce byla rozvržena do dvou fází:
území Prahy do roku 1960 včetně
a potom obce následně připojené. Ukázalo se však, že často je třeba vyhledávat a dokumentovat zvony nikoli
podle předem stanoveného plánu, ale
podle jejich ohrožení a bezprostředního nebezpečí, které jim hrozí. Tím je
dnes, kromě nesprávného zacházení
a nedostatečné údržby, i "banální"
změna vlastníka a (mnohdy následující) úprava zvonu pro pohon elektrickým motorem, řešená v nemálo
případech
velmi
nekvalifikovaně.
Někteří vlastníci zvonů a hlavně zásah
provádějící firmy prosazují čistě utilitární využití těchto památek jako by
ani netušili povinnost kontaktovat památkové orgány při obnově a úpravách zvonů. ) Musíme zdůraznit, že
jakékoliv opravy, restaurování, popřípadě přesuny používaných zvonů, je
nutno konzultovat s památkovými
úřady, které poskytnou odbornou
pomoc.
Jak bylo vypsáno výše, umístění

zvonů je rozmanité. Badatelům jsou
zvony většinou obtížně dostupné,
někdy pro nesouhlas vlastníka, častěji
z důvodu fyzické a technické náročnosti přístupu k nim (bývají zavěšeny vysoko ve věži, což znamená
šplhání po zvonové stolici, žebřík do
sanktusové vížky není vždy nejpevnější, apod.). Mnohde se o úklid věže nepostaral nikdo pěknou řádku let
(smutné prvenství zde donedávna
patřilo zvonici u kostela sv. Štěpána,
která byla uvnitř souvisle pokrytá holubím trusem a schodiště do prvního
patra nebylo pod nánosem "guana"
téměř vidět). Dohotovený soupis tedy
dostatečně
zpřístupní
zájemcům
o zvony veškerý materiál bez zmíněných obtíží a umožní dále rozšiřovat
znalosti o této problematice.
Připomeňme několik objevů, učiněných při prováděném soupise: zvon
z 15. století ze sanktusové vížky kostela sv. Ducha, zvon z roku 1493 a zvon
z 15. století v kostele sv. Václava na
Smíchově4', potvrzení datace nejstaršího dochovaného zvonu v Praze
v kostele sv. Havla na Starém Městě5),
nález dalších střepin rozbitého zvonu
z roku 1313 ze Staroměstské radnice
a sádrových odlitků desítek režírovaných zvonů v depozitářích Musea hl.
m. Prahy, tamtéž jsou i fragmenty barokních cymbálů z malostranské svatomikulášské věže.
Do chystaného soupisu budou zahrnuty i zvony v originále nedochované, ale historicky doložené, v mladší
době zachované v sádrových odlitcích
a obtazích. Tak i práce heuristická přinesla vítané výsledky. Nutno připomenout např. rukopisný sešitek
Eduarda Šittlera s precisními popisy
zvonů z období první rekvisice, autentické záznamy o práci zvonařské
dílny Karla Bellmanna z let 1819-1825
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a popisy zvonů od K. V. Zapa z let
1827-1830, toto vše v Archivu Národního musea. Doufejme, že připravovaná kniha bude v příštích letech
dokončena a přispěje tak k poznání
zvonového bohatství Prahy a snad i k
záchraně těchto dnes ohrožovaných
památek, které budou dál udávat rytmus a odměřovat čas dnů všedních
i svátečních.
Závěrem je třeba poděkovat Klubu
Za starou Prahu, který na dokumentaci zvonů poskytl finanční pomoc.
Poznámky:
1) Kybalová, L., Pražské zvony,
Praha, SNKLU 1959,1. vyd.
2) Ve 2. světové válce bylo v Čechách rekvírováno cca 12.000 zvonů.
3) K tomuto dva smutné příklady.
Začátkem roku 1992 byl instalován

elektrický pohon na zvon z roku 1687
od Jana Pricqueye (o průměru 151 cm)
v kostele sv. Ignáce v Praze. Již v prosinci zvon pukl a musel být nákladně
opraven. Jiný případ - poté, co řád křížovníků s červenou hvězdou převzal
zpět kostel sv.Petra na Poříčí se zvonicí, nechal zde v listopadu 1995 dva barokní zvony upravit na elektrický
pohon - bez souhlasu a proti vůli(!) památkových orgánů i příslušného
státního stavebního dohledu. Při tom
došlo k poškození obou zvonů provrtáním v čepci a můžeme očekávat
i jejich puknutí.
4) Oba zvony pocházejí ze zbořeného kostela sv. Filipa a Jakuba, který
stával na dnešním Arbesově náměstí.
5) Jen na okraj poznamenáváme, že
na tento zvon byl v dubnu 1994 zaveden elektrický pohon.

Vyšehrad a Moric Liissner
Bořivoj Nechvátal
V druhé polovině 19. století patřil
mezi významné znalce vyšehradských
památek Moric Liissner. Vedle Karla
Vlačihy (1850-1932), sochaře, restaurátora a sběratele, byl tento druhý z dvojice vyšehradských badatelů 19. století,
rovněž sběratel a starožitník, původně
dokonce okresní hejtman a místodržitelský rada. M. Liissner (1813-1891) se
zajímal o památky ležící na hranici
dvou oborů - dějin umění a archeologie. V jeho pozůstalosti se zachovaly
jako rozsáhlé rukopisné dílo1* poznám-
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ky v 5 svazcích o památkách a archeologických nálezech, které jsou uloženy
v archeologickém oddělení Krajského
muzea Východních Čech v Hradci
Králové. Jeho skutečně mimořádný,
vytříbený zájem a instinkt mu umožnily, že přinesl a zveřejnil jako první
zprávu o nálezech raně středověkých
dlaždic2* v barokní residenci na Vyšehradě čp. 14 v Soběslavově ulici v r.
1884, kde byla později objevena raně
románská basilika sv. Vavřince, z poslední třetiny 11. století. Stejně tak se

mu podařilo zjistit při přestavbě kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla (prováděné J. Mockerem po r. 1885
v novogotickém slohu) dosud neznámý typ dlaždice s motivem sfingy3) z r.
1889 při rozšiřování kněžiště, který
zcela unikl pozdějšímu výzkumu.
Nález umožňuje udělat si představu
o části pravděpodobné podoby původní raně středověké dlažby v kostele (z
doby jeho založení po r. 1070). Jako
první také zpracoval a časově zařadil
tzv. sarkofág sv. Longina4*, prokázal,
že nemůže pocházet z r. 1409, kdy do
něho byly uloženy světcovy ostatky,
přinesené proboštem vyšehradské kapituly, Václavem Králíkem z Buřenic
(1397-1412) z Itálie, ale že sarkofág pochází z podstatně starší doby a na základě výzdobných motivů ho zařadil
do 11. - 12. století. K tomuto nálezu
shromáždil základní historické zprávy.
Jeho datování bylo převzato pozdější
literaturou a je platné dodnes. M.
Lůssner, správní úředník, rakouskouherského mocnářství, ačkoliv byl původem a vzděláním Němec, velmi
dobře poznal naše prostředí a porozuměl mu. Skutečně není nadsázkou jeho
nekrolog v Památkách archeologických", když o něm říká - "Moric
Lussner si dokonale osvojil český jazyk
a postavil se po bok nejhorlivějším vlastencům našim. Zamilovanou speciálností zesnulého, byl místopis český, jakož i dějiny
domácího umění výtvarného. Odešla od
nás duše upřímná, charakter ryzí, jemuž
pokolení naše vždy zachová vzpomínku
vděčnou!"
Na své služební dráze působil v celé
řadě českých měst a panství, z nichž
možno uvésti alespoň Chrudim, Nový
Bydžov, Bohdaneč, Skuteč, Hradec

Králové, Hořovice aj. V Hradci Králové byl za své zásluhy dokonce v r. 1855
jmenován čestným občanem města6).
Ve svém rozsáhlém rukopisném díle7*
- COLLECTANEA ARCHEOLOGICA
ET TOPOGRAPHICA - zachytil údaje
z více než z 250 měst a míst, přičemž
pouze Praze je věnováno na 120 zpráv.
K samotnému Vyšehradu, kromě již
uvedených údajů, přináší celou řadu
cenných a dosud nevyužitých zpráv,
např. k interiéru kapitulního kostela
před regotisací, před rokem 1885, dále
o náhrobcích, nástěnných malbách
včetně dílčích nákresů8) a nápisů
z konce 14. a 15. století, také o nálezech
architektonických článků při přestavbě
presbyteria9) po r. 1885 a dále o nálezech zdiva10) na hřbitově aj. Jeho dílo
nás věcně informuje, včetně dobrých
kreseb o nálezech, z nichž některé
zcela
unikly
odbornému
zájmu
a pouze jeho zápisy a někdy i kresby
jsou svědectvím o jejich existenci.
A tak vzpomínáme-li dnes života
a díla M. Liissnera, tak je nám připomínkou osobnosti, která má trvalé
místo v dějinách poznávání Vyšehradu, druhého centra české přemyslovské státnosti.
Poznámky
1) Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, sign. 213/52 - dílo
nazvané "Collectanea archeologica et
topographica" se rovněž v kaligrafickém přepisu nachází v Okresním
archivu v Hradci Králové, sign. Varia
karton č. 44. K životním osudům M.
Liissnera zatím nejlépe P. Thein, Moric
Lussner, Zpravodaj Krajského muzea
východních Čech, El. č. 4, s. 16 - 35.
2) M. Lussner, Nachricht von einigen
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archaologischen Funden am Vyšehrad,
Mittheilungen der k. k. Central-Comision,
Neu Folge, Wien 1884, sv. X. CLV. IV.
3) M. Liissner, Dlažice Vyšehradská,
PA XIV 1887 -1889, s. 473 - 474.
4) M. Liissner, Sarkofág sv. Longina
v kol. chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, PA XIV 1887, s. 1 - 4, týž, Dodatek k zprávě o sarkofágu sv.
Longina, PA XIV 1887 -1889, s. 106.
5) Památky archeologické a místopisné XV (1890,1891,1892) s. 350.
6) P. Thein, Moric Liissner, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech
III, č. 4, s. 20 - 21.

7) Na rukopisné dílo Lússnerovo
mne upozornil dr. Vít Vokolek z archeologického oddělení Krajského muzea
východních Čech v Hradci Králové, za
což mu srdečně děkuji.
8) M. Liissner, Collectanea archeologica et topographica, sv. V, s. 87, 88,
93,97, sv. IV, s. 229,442 - 443, 444,445,
sv. IV, 232,233, sv. V, s. 35,36.
9) M. Liissner, Collectanea archeologica et topographica, sv. IV, s. 442,443,
454,455.
10) M. Liissner, Collectanea archeologica et topographica, sv. V, s. 35.

Antonín Wiehl
Marie Benešová
Antonín Wiehl, jehož stopadesáté
výročí narození si připomínáme dvacátého šestého dubna letošního roku,
je osobnost, která je nezastupitelně
spjata s dějinami české architektury
poslední třetiny 19. století. Je pokračovatelem architektů generace Národního divadla a stylem své tvorby
dovršitelem hnutí s výraznou národní
orientací. Jestliže česká architektura
konce 19. století zásluhou svých tvůrců se vyvinula na stupeň srovnatelný
s Evropou, pak to byl A. Wiehl, který ji
obohatil o výraz všeobecně přijatý za
národní. Zdeněk Wirth ve svém pojednání o Antonínu Wiehlovi se pokusil o analysu jevu, který je označován
za českou renesanci a dospěl k závěru,
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že je to jen velmi málo konkrétních
forem, které se odlišují od oněch, které
byly v 15. a 16. století užívány v Itálii,
převážně severní, odkud pocházeli stavitelé našich historických renesančních
staveb.1} V čem tedy tkví podstata
Wiehlových koncepcí, jejichž významu
bylo plně porozuměno a byly pochopeny jako výraz vrcholných národních
tužeb?
Když A. Wiehl nastoupil dráhu své
samostatné umělecké činnosti v roce
18732) po absolvování studia u Josefa
Zítka, který se právě v době druhého
roku Wiehlova studia 1864 ujal stolice
architektury na Polytechnickém ústavě
království českého v Praze, začla se
Praha proměňovat zcela z historické

provinčnosti na město připravené
v následujících dvaceti letech representovat postavení, které především
v hospodářství, ale i vědě a umění, zaujímaly země království českého v celé
rakousko-uherské monarchii.
Na rozdíl od svého učitele, který
v sedmdesátých letech začal realisovat
Národní divadlo a s Josefem Schulzem
Rudolfinum, byl A. Wiehl student
spíše prostřední, avšak pilný, důsledný s širokými zájmy, v nichž archeologie nezaujímala místo nejposlednější.
Probíráme-li se Wiehlovými výkresy,
ať návrhy, či skicami^, nesetkáváme se
ani s vyhraněným stylem kresby ani
s bravurou výtvarného vyjádření,
avšak hned od počátku se smyslem
pro odlišnost od běžného architektonického výrazu, který je odvozen
prostředků málo používaných. Zajiímco všechny v té době postavené nebo
[rozestavěné veřejné pražské budovy
•prokazují, že byly inspirovány vrcholnou renesancí monumentálního stylu,
liledá A. Wiehl svůj vzor jinde právě
fproto, že jemu svěřené úkoly nemají ráz
ýeřejný, ale především obytný. První
jjaráce Wiehlovy nejsou takto vyhraněné
I představují velmi krátkou dobu hledání, po níž přichází jakoby rozhodnutí,
íkteré ovlivnilo jeho celou další práci
a určilo mu první místo mezi mladými.
Doba rozhodnutí či zvratu je určena
jeho intenzivním studiem italské architektury v terénu i v literatuře.
. Je možno konstatovat, že první jeho
:priistrovské dílo, odlišné a výrazem
•svébytné, je Schnirchův dům na Vinohradech, na němž počal pracovat
v roce 1874, což se kryje s jeho cestami
do Itálie. Jako vzor volí toskánskou renesanci se všemi charakteristickými

znaky - bosáží, zmírňováním plasticity
směrem vzhůru, horisontálním sgrafitem, růžicemi, s čímž koresponduje
i intensita plasticity okenních šambrán.
Všechny prostředky jsou ryze italské
a přece odlišné, srovnatelné s těmi, které
byly použity v minulosti na našich renesančních palácích či zámcích. Z této posice je jen krok k tomu, aby
k vyzkoušenému formovému aparátu
přidal velký a malý stupňovitý štít ze
Schvarzenberského paláce či štíty
plzeňské radnice a styl, který nazýváme českou novorenesancí, byl hotov.
Krystalisace netrvala ani deset roků,
neboť v nejčistší formě se objevila
v roce 1882 v pojetí domu čp. 94 na Vinohradech v tehdejší Sadové ulici 1.
Avšak ani jednoznačným přihlášením se k domácím vzorům ve stupňovitých a sgrafitových střešních štítech,
doplněných o bosáž zpevněných nároží,
jehož vzor nehledal dále než v Nelahozevsi, se nezřekl prostředků klasických,
poznaných v Itálii. Přihlásil se k nim v
následující práci - Staroměstské vodárně, dnes Smetanově museu,
z roku 1883, kde dokonale ovládnutou koncepci obohatil troj-obloukovou otevřenou arkádou obrácenou
k řece. Při pohledu na ni nelze si nevzpomenout na nábřežní průčelí paláce Farnese v Římě. Staroměstská
vodárna snad ještě lépe než ostatní
Wiehlova díla prozrazuje jeho umělecký cit pro komposici, kterým
z prvků v podstatě různorodých dovedl vytvořit objekt, který dokonale
dolaďuje pražské panorama v jeho
novodobých komponentách.
Vzpomínka na Antonína Wiehla,
i když zdaleka nemůže být úplná4),
by nebyla alespoň dostačující, kdyby
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byla opomenuta fara u sv. Petra čp.
1137b-II., která representuje poněkud
jiné zpracování inspirací, jichž si autor
cení a které mu budou východiskem
až do konce života. Tento objekt je
nejdokonalejší z řady, v níž je na místě
sgrafitem pojednané stěny použito cihelne vazby. Osa dojmově zpevněného
přízemí, zdůrazněná arkádou lodžie, je
oddělena horisontálním vlysem od
piana nobile, v němž je dodržen princip redukce působení článků směrem
vzhůru a korunován lunetovou římsou. Římsa je tu použita nikoliv jako
oddělující element piana nobile od atikového patra zdobeného štítky, ale
právě naopak jako prvek, který sgrafitovou výzdobou spojuje římsu s atikou
a korunuje celý objekt. Fara pochází
z roku 1893 a jeví se jako vyvrcholení
celého Wiehlova uměleckého úsilí,
které si vytklo za cíl z prostředků všeobecně známých stvořit dílo zvláštní,
chápané jako domácí. Snad to ani

nespočívá ve tvarech, ale v poznání,
pochopení domácího duchovního klimatu, které mu dovolilo postavit
dobré dílo na správné místo v takovém pojetí, které mu právě odpovídalo. Tím se projevuje A. Wiehl jako
individualista, jako jeden z těch, který
ač stále ještě vyznavač aktualisace
historických slohů, dává také, byť bezděčně, základ k moderním proudům
20. století. Antonín Wiehl zemřel
v Praze 4. listopadu 1910.
Poznámky:
1) Zdeněk Wirth: Antonín Wiehl, in:
Umění I. J. Štenc Praha 1921, str. 294 298.
2) Ottův slovník naučný, díl XXVII,
Praha 1908, str. 218 - 219.
3) NTM, Archiv architektury a stavitelství, fond A. Wiehl.
4) Zdeněk Wirth: Seznam prací Antonína Wiehla, in: Umění I. J. štenc,
Praha 1921, str. 330-336.

Plíživé narůstání nivelet chodníků
Jan Rott
Na sklonku léta 1996 jsem šel od
Vltavy Letenskou ulicí a zděsil se. Generální oprava vozovky i chodníků
byla před dokončením, nové tramvajové koleje a většina obrubníků tu už
byly položeny. Letenská, s niveletou
prahů vstupů do domů, tak tak se
těsně vznášejících nad úrovní mozaik
chodníků, se o další vlnu vzedmula.

Místy se práh dostal pod úroveň
chodníku. Mnohde ležely vedle sebe
plošky staré a nové mosaiky. Ta nová
byla všude o několik centimetrů výš,
ale naměřil jsem jich i osmnáct.
Co takové zvýšení vozovky a chodníku znamená pro předsunuté schůdky vstupů, které postupně jeden po
druhém mizí, pro přízemí mázhauzů
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nebo průjezdů, jejichž dlažba se už několikrát zvedla, pro historická vrata,
která se zase musejí podříznout
pokud už spodní lub po několikerém
podříznutí neznamenal konec starých
vrat a jejich nahražení "modernějším"
komunálním artefaktem! Další sklepení a základy budou dolokonaleji zalévány z chodníku s nesprávným
sklonem a budou hůře vysychat. To
všechno jen proto, že při každém
předláždění je placen (kontrolovatelný) nově dovezený materiál i odvoz
(mnohem hůře kontrolovatelný) odbouraného materiálu, to jest rozbité
dlažby, mastně nasáklých zemin,
různých úlomků. Nechá-li se jich ležet
po celé ploše "omylem" nebo „pro
jistotu" (aby se zaručila krycí vrstva
nad podzemními instalacemi) okolo
pěti desíti centimetrů, dělá to už úctyhodnou kubaturu po celé délce i šíři
ulice či náměstí. Jejich odvoz se nekoná, jen se vyfakturuje. A při tom není
institutu, který by byl povinen to
zkontrolovat, není metodika, která by
tomu čelila. Kontroluje se při stavebním řízení a kolaudaci kde co, jen ne
to, zda uliční nivelety byly správně naprojektovány vzhledem k původní, nikoli už z nouze zvýšené, úrovni
podlahy přízemí ve vstupu přilehlé
stavby. A ani realisace těchto výšek se
při kolaudaci u každého vstupu nekontroluje. Vždyť i ke Klubu Za starou
Prahu vstupujeme z mostního chodníku o schod dolů a nikdo nikdy neprotestoval. Navíc teď na stavbách skoro
půl století neplatila ani tak přesnost
práce a kvalita materiálu, jako "plnění
plánů", a tak úrovně chodníků ještě
rychleji nenápadně narůstaly.
Dělo se to ale i dřív na Starém městě
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a na Malé Straně, také na Královských
Vinohradech, kde mnohý dům již ztratil předsazené schůdky. To, co se teď
stalo v Letenské bylo však bohužel naprojektováno a schváleno, přesně na
nadmořský metr s třemi desetinnými
místy za čárkou, s tolerancí pár milimetrů. Překvapivé bylo to, co jsem
uviděl před Malostranskou besedou,
jejíž vstup byl už dříve značně utopený pod úroveň dláždění. Znovu je
o další kus zvýšena i úroveň obrubníků blízkých tramvajových nástupišť.
Zlověstně se vyvyšují před staroslavnou, dříve dominantní malostranskou
radniční budovou, dnes doslova pod
úroveň chodníku poníženou, s podříznutými vraty. Z hlediska nivelet
jsem zjistil, že v Karmelitské ulici je
řada domů na pokraji "fenomenu
indické ambasády" ve Valdštejnské
ulici. Tam je dlažba přejezdu z asfaltu
do vrat zahrady podivuhodně vyklenutá s jednou nejnižší úrovní mezi
chodníkem a vozovkou a druhou, ještě
snad nižší úrovní mezi chodníkem
a zahradní cestou, tedy na prahu vrat.
Kdyby tento dlážděný přejezd přes
chodník nebyl uprostřed vyklenutý
a tím zdvižený asi o deset centimetrů,
odtékala by už dnes dešťová voda
a jiné kapaliny z vozovky rovnou do
zahrady. Takto stéká z vyklenutého
dláždění polovina napršené vody do
zahrady a polovina k vozovce a zahradní bláto je klenutím odděleno od
uličních nečistých vod.
Tady mi dovolte odbočku k jedné
zcela osobní vzpomínce. Můj přítel
bydlel v domě u Ježíška v Karmelitské
čp. 382-DI/14. Z ulice šel vjezd do toho
domu tak strmě nahoru do vrat, že
bylo velmi obtížné dovnitř vmanévro-

vat ruční vůz s nákladem. A tak se tu
dodávky zboží musely řešit jeho ručním odnesením, tak vysoko byl vjezd
nad vozovkou a tak strmá byla rampa.
Dnes už má nájezd přes chodník jen
zcela nepatrný spád, tak tak, že po
něm voda nestéká opačně - z ulice do
domu. Ale co se zde stane naroste-li
vozovka a chodník o dva tři další
centimetry? Stane se "fenomen indické
ambasády" pražskou normou? Jenže to
zůstane louže ve vratech nebo ve vestibulu, jako tomu už při trochu vydatnějším dešti je v Rohanském paláci
Čp. 386-III a i jinde. A co nastane po
dalším zvýšení?
Zvyšování ni velet není výsadou
pražského historického centra. Bývalá
pražská předměstí na tom mnohde
nejsou
lépe.
Řada
zajímavých
předměstských domů mohla být zachráněna, kdyby nebyla „zarostla" pod
úroveň chodníků. Například zajímavý
žižkovský blok v Táboritské ulici, mezi
LupáČovou a Prokopovou, padl celý za
oběť
"neřešitelné
inundaci
při
průtržích", způsobené jedině zbytečně
yysokou niveletou komunikace a od ní
odvozenou niveletou podzemních sítí,
zejména kanalisace. Stejně je tomu
s nezadržitelně zanikajícím bločkem
malebných vesnických domků mezi
ulicemi Bělohorskou a Na břevnovské
pláni. Ohroženy nebo už i znehodnoceny jsou i mnohé domky hradčanského Nového Světa. Ale i nová široká
Počernická ulice v Praze 10 utopila
celou řadu vstupů do předválečných
vilek na jedné své straně (sudá orientační Čísla 2 až 20) asi o metr pod chodník. Usedlost
u stanice
metra
Strašnická, dřívější Artcentrum, má
bránu pro výjezd potahů z usedlosti

do polí zachovánu. Ta je nepoužitelná,
protože její vrata jsou dnes na dně terénního trychtýře. Terén bývalých
polností tu byl zvýšen v posledním
půl století hned několikrát, a to při prodloužení ulice V Olšinách, při zrušení
střední části Starostrašnické ulice, při
stavbě stanice metra, při zřízení podchodu pro pěší - pokaždé se zdvižením
nivelety o nějaký ten metr. Celkem
metrů skoro deset. To se napravit nedá.
Naproti tomu náprava je proveditelná při příštích větších opravách podzemních sítí, vozovky nebo chodníků
skoro všude v historické části města. Je
však nutné začít velmi důsledně dbát,
aby se výškové polohy všech nově kladených podzemních sítí, nových
dláždění - i těch nepatrných - nezvyšovaly. Dokonce bude na mnoha místech
nutné je naopak položit níže než
dosud. Dosud se postupovalo tak, že
se nejprve zjistila výška všech podzemních sítí. Projekt musel zaručit, že
nadloží bude dostatečné, aby vodovod nezamrzl, aby těžké auto neprolomilo příliš mělce krytý kabel nebo
plynové potrubí, anebo rovnou neprovalilo klenbu kanalizace. Je lidské,
že se pro jistotu raději trochu tomu
nadloží přidá a dlažba se raději naprojektuje o trochu „bezpečněji", tedy
výš. Ale když pak dojde ke kladení
dalšího nového telefonního kabelu,
měří se jeho hloubka sice podle normy
a projektu, ale hlavně tak, aby se po
celé trase nekopalo zbytečně do hloubky, čímž se nový kabel dostane opět
0 trochu výše než kde byl starý.
A příští rekonstrukce vozovky bude
zase zajišťovat dostatečné pokrytí
1 toho nového kabelu. Nepozorovaně
a nebezpečně dlažby utápějí přízemí
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Letenská ulice čp. 120-III/5. Linie obrubníku je výš než úroveň prahu vrat. I když dlažba
chodníku je mírně vyklenuta a tvoří jez dostatečně vysoký při malém dešti, při hustém
dešti teče voda do domovního vjezdu. Vrata už jsou podříznuta maximálně. Úroveň
chodníku opět narostla při loňské rekonstrukci sítí a dlažeb. Jak to dopadne při příštím
zdvižení nivelety chodníku? Měla by se však snížit nejméně o 32 cm. (Foto V. Uher)
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přilehlých objektů. Těsně vedle vchodu do hlavní pošty v Jindřišské ulice
na Novém Městě zcela zmizel korpus
kamenného soklu, z něhož vyčnívá jen
horní článek. Vlastní korpus soklu vyčnívá nad chodník až o kus dál, směrem k nároží třídy Politických vězňů.
Žádné kulturní město si nedovolilo
to, co Praha: nechat zavalit své památkové skvosty pod úroveň narůstající dlažby. Co by tomu řekli vídeňští
páni domů, kdyby je dlaždiči donutili
podřezávat vrata a zvedat starobylé
dlažby domovních vjezdů a mázhauzů, aby se dostaly nad úroveň do
úrovně, kterou už nebude zaplavovat
dešťová voda z chodníků i vozovek?
V Praze je takové zaplavování běžné.
Tak běžné, že ani velmi kultivovaní
majitelé či uživatelé domů nevznesli
dosud ani jeden protest proti utápění
jejich domů pod úroveň přilehlého
chodníku. I ministerstvo vysekalo žlábek do kamenného prahu, prý „aby
voda nevtékala do průjezdu" (čp. 386III) a neprotestovalo proti příliš vysoko vydlážděnému chodníku. To vše je
neuvěřitelné. Je však pochopitelné,
proč tomu tak je. V kterou chvíli měli
protestovat? Když se snížil první ze
dvou schůdků ve vstupu o dva centimetry, takže první schod byl jen 13 cm
vysoký, zatímco měl být 15 cm, tedy
stejně jako druhý schod? anebo až
když zcela zmizely oba schody a začalo při velkém dešti zatékat do mázhauzu? anebo když bylo poprvé nutno
zvednout o pár centimetrů jeho dlažbu
a trochu podříznout dveře? anebo
když už nebylo na vratech co podřezávat a musela se opatřit nová - vždyť ta
stará byla už tolikrát ořezaná, že stejně
sotva držela pohromadě a proporce už

po druhém řezu byly dávno pryč?...
A komu a nač přesně si stěžovat?
Všechno to šlo po tak malých krůčcích,
že každá jednotlivá stížnost vypadala
malicherně. Dohromady však čeká staropražské domy osud psychiatrické
kliniky v Kateřinkách, kde se z chodníku do vrat Kaňkova barokního portálu
vstupuje po třech schodech - dolů! - a
vjezd na dvůr se řeší objezdem celého
objektu.
Je nejvyšší čas dnešní Prahu z hlubin chodníků a vozovek vykopat.
Místy při tom bude mnohde nutné
přeložit i podzemní sítě do větší
hloubky. Je to velké dílo, ale nakonec
se bude muset udělat. Naštěstí se vše
nemusí provést najednou. Je však
nutné, co nejrychleji nejen připravit
památkářské, urbanistické a technické
podklady, ale i prosadit do vědomí
všech zúčastněných lidí, že je velmi
naléhavé soustavně o niveletu dbát.
Udržení správných nivelet se musí stát
součástí každého stavebního řízení. Na
dosavadním postupu není třeba nic
měnit, jen je nutno věnovat tomuto
hledisku pozornost takovou, jaká se již
nyní věnuje ochraně architektonického
detailu, hygienickým požadavkům,
energetickému hospodářství. Zatím ale
škody stále narůstají. Každé zvýšení
nivelety znamená často okamžité vyvolané náklady - na podříznutí nebo
nahrazení vrat, na zvýšení dlažby celého vjezdu, mázhauzu či vestibulu - a
určitě znamená budoucí náklady na
snížení nivelet podzemních sítí, dlažeb
i kolejišť a na uvedení podříznutých
vrat, zasypaných podlah, narušených
soklů do původního stavu. Nejde o to
litovat minulé hříchy, nýbrž hledat
cesty řešení dané situace. Co lze teď
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udělat? - Součástí každého projektu - i
u malých zásahů - bude zaměření
výšek původních (nikoli z nouze zvýšených) úrovní přízemí za vstupními
vraty či dveřmi, i za cenu provedení
sond. Projekt bude obsahovat řešení
nivelety dlažeb a závazný harmonogram co nejrychlejší rehabilitace původní
nebo odborně
technicky
i památkářsky určené nivelety.
V harmonogramu budou zahrnuty
i případné překládky podzemních sítí
do nižší úrovně. Při schvalovacím řízení budou určeny závazné nivelety
úpatí objektů. Teprve od nich se bude
odvozovat závazný profil ulice. Tento
profil bude nadále výchozí pro
všechny
úpravy
nejen
vozovky
a chodníků, včetně tramvajových kolejí, ale i pro údržbu, opravy a stavbu
všech podzemních sítí. Bude závazným východiskem pro každou terénní
úpravu, pro každý povolovaný výkop
jakéhokoli druhu. Je to opatření, které
je třeba co nejrychleji uvést do praxe,
což nevyžaduje žádnou změnu předpisů, vyžaduje však změnu způsobu
myšlení všech zúčastněných. Chvíle
pro započetí je příznivá právě dnes: po
letech se začíná s rekonstrukcí prakticky všech sítí. Nyní je jen nutné najít
postup, který zaručí, že tyto tak jak tak
nutné práce budou provedeny náležitě
hluboko pod úrovní podlah přízemí
přilehlých domů. Při péči o závazné
výšky a profily platí dvojnásob: Čím
později se začne, tím obtížnější a nákladnější to bude. Čím později, tím
déle se budou ukládat další úseky sítí
stále výš a výš. Čím později se začne,
tím déle bude trvat stav, který nelze
nazvat jinak než mezinárodní ostudou,
kdy ryze technický a na ostatních sou-

44

vislostech nezávislý projekt tramvajové trasy, zhotovený bez ohledu na následky,
určuje
polohu
vozovek
i chodníků a tedy konec konců vynucuje i technicky nutné, i když provozně a esteticky nevhodné, zásahy do
historických interiérů (podlah, vrat,
schodů, vestibulů), místo aby se naopak začalo u původní nivelety starého přízemí budov a přes projekt
chodníku došlo k niveletě vozovky
a teprve od ní k trase kolejí. Technika
se má přizpůsobovat památkám a pomáhat jim žít. Nikoli památky technice.
Je nesporné, že výšková kóta a profil terénu jsou stejně důležitou historickou a uměleckou součástí prostoru
města jako vrata, římsa, věž, arkýř,
střecha, mříž, balustráda, ostění, domovní znamení, jsou prostě neoddělitelnou architektonickou a urbanistickou hodnotou.
Klub Za starou Prahu se v této věci
obrátil na magistrát a další instituce
v hlavním městě Praze a dostal odpovědi vesměs velmi kladné a, jak se
dnes říká, vstřícné. Většinou konstatovaly skutečnost, že předpisy vlastně
už dnes umožňují dodržovat správné
terénní výšky. Takže vzniká otázka,
proč v praxi už dobré století nivelety
nenápadně, ale čím dál tím rychleji narůstají. S podivem zjišťujeme, že
vlastní stanovená výška terénu těsně
u budovy se ve skutečnosti určuje jen
ve dvou případech: v případě novostavby nebo rekonstrukce objektu
a v případě stavby nebo generální rekonstrukce tramvajového tělesa nebo
vozovky a chodníků. Jen v prvém případě to bývá vědomá direktivní úřední činnost. Při určování podmínek

Karmelitská ulice čp. 384-111/10. Chodník u portálu je o 22 cm výš než úroveň průjezdu.
Je to vyrovnáno dlážděným srázem (spád přes 40 %) směrem dolit dovnitř do budovy
k podříznutým vratům. Průchod dveřmi je snížen. Spodní vlys dveří i vrat je odříznut.
Právě zpracovávaný projekt rekonstrukce vozovky by zde měl snížil úroveň chodníku
a tedy i vozovki/ o nejméně 48 cm, aby se restituovaly únosné proporce otvoru a vrat, jakož
i poloha prahu portálu. (Foto V. Uher)
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zástavby nebo generální rekonstrukce
se určuje výška chodníku před budovou. A v tom je ten háček: v dokumentu pro majitele nemovitosti se
předepisuje výška terénu PŘED
domem. Při první stavbě na pozemku
bývá majitel domu povinen zřídit
i chodník. Další zásahy do terénu
PŘED domem, tedy do chodníku a s
ním související vozovky však už provádí několik institucí (pro různá zařízení vodovodní, elektrická, telefonní,
plynárenská,
kanalizační,
tajná)
a každá z nich jinak zasáhne do
chodníku, počká na několikerou
urgenci a zejména na to, jestli někdo
jiný nerozkopá chodník po ní znova,
což je dost časté. Poslední v řadě nebo
nakonec samo město chodník zadláždí
a nestará se, jaká terénní výška je zapsána kdesi v archivu stavebních výkresů. Při stavbě nebo generální
rekonstrukci tramvajového tělesa nebo
vozovky a chodníků, se uvažují zejména tyto požadavky a také v tomto pořadí: 1) plynulost podélného profilu,
2) trasa jeho zatáček, 3) odvodnění,
a teprve nakbnec 4) přibližná návaznost na existující (nikoli optimální
či náležité, sic!) výšky chodníků u pat
přilehlých objektů. Vyjde-li chodník
zcela vodorovný, tedy s loužemi, nebo
i s mírným spádem k budově, nevadí.
Je-li spád k budově přílišný, zvedne se
dlažba u budovy.
Člověk nemá otupět natolik, aby
bylo úplně jedno, v jakém prostředí se
pohybuje. Lze pochopit, že nejsou síly
na to, aby se rychle všechno najednou
dalo do pořádku. Zatím nejsou ještě
zakotveny znalosti zaručující, že se
vždy a všude bude postupovat logicky
a citlivě. U nivelet jde však jen o to,
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vnést do organisace nákladných investic zdravou úvahu a dobrou vůli při
realisaci. Je třeba spíše ovlivnit a zaujmout zúčastněné, než hrozit předpisy a pokud se zasáhne včas, není s tím
spojeno žádné podstatné zvýšení nákladů. A při tom jde o tak výraznou
a
závažnou
složku
urbanistické
a architektonické podoby města. Nelze
přijmout argument, že na to nejsou peníze. Jde o to, že se mnohé práce provádějí s bohorovnou lhostejností
k výsledku. Už jsme si zvykli na loužovou pražskou pěší zónu s mosaikou,
která nezdravě tlačí skrz podrážku do
chodidel nebo na přeskakování kaluží
při vstupu do historických staveb. Ale
dobré náladě, ani dobré pověsti města
to nepřispívá. Vždyť jsou v Evropě
města, která si niveletu pečlivě chránila i v minulosti. Technická i finanční
spolupráce města s majiteli památkově
cenných domů se konec konců každému městu vyplácí: je důkazem kultivovanosti města, která sama o sobě vydá
za miliony investované do propagace
a do podpor cestovnímu ruchu. Těžko
zůstane Praha v rejstříku UNESCO,
když bude nadále plíživě ale bezohledně zapouštět památné objekty
do hloubi vozovek a chodníků a myslet si, že to nikdo nepostřehne, že to
všem bude jedno.
Klub Za starou Prahu považuje věc
zvyšování nivelet chodníků za natolik
závažnou, že se rozhodl uspořádat odborné setkání na téma Pražské chodníky. Ačkoli je postupné zvyšování
nivelety chodníků nejbolestivější otázkou, existuje mnoho problémů souvisejících
s
chodníky,
zejména
v historickém prostředí. Každý chodník má svůj materiál a svůj povrch. Je-

jich správný design spoluvytváří obraz
města, ulice, domu. Technické řešení
má vliv zejména na schůdnost - dnešní
mosaika vysloveně bolí do chodidla ale i na "dýchání" základů přilehlých
budov, na jejich vysoušení odpařováním. Na chodnících jsou kandelábry,
které nejen mají tvar, ale svým osvětlením vytvářejí i večerní a noční
atmosféru ulice; anebo ji ničí. Jsou tu
dopravní značky, staniční sloupky, na
jejichž designu se těžko něco mění. Jejich umístění však může být citlivé
i necitlivé a většinou je přijatelný určitý malý, někdy však rozhodující,
posun, který z dopravně technického
hlediska nevadí. Ke všem těmto otázkám se má vyjádřit odborné setkání,
které Klub připravuje. Určitě budou
zajímavé i příspěvky k historii pražských chodníků a jejich povrchů. Klub
uvítá podnětné připomínky a návrhy
všech zájemců.
PŘÍLOHA - NĚKOLIK PŘÍKLADŮ:
Letenská ulice:
čp. 120-III - obrubník chodníku osazen o 8 cm výš, než úroveň přízemí
čp. 123-III - obrubník osazen zjevně
výš než úroveň přízemí
č.o. 10 - brána ve vysoké zdi
Valdštejnské zahrady - proti cestičkám
v zahradě je obrubník asi o 15 cm
vyšší, z chodníku teče dešťová voda do
Valdštejnské zahrady
čp. 33 -III - brána mezi kostelem sv.
Tomáše a pivovarem má vjezd skoro
o 20 cm níž, než je nově osazený
obrubník chodníku
Malostranské náměstí:
čp. 5-III - už před rekonstrukcí vozovky tam byl schůdek z chodníku
dolů do přízemí, před domem však

koleje přesto byly položeny výše, než
před rekonstrukcí
čp. 271-III - podle starých zobrazení
se Malostranská radnice dokázala na
náměstí uplatnit vzdor své poloze na
úpatí; stavba utrpěla odbouráním věží
a štítů; nyní je její urbanistické začlenění značně degradováno třemi faktory:
zavedením tramvají, rostoucí hustotou
dopravy a postupným zvyšováním nivelety vozovky před jejím průčelím;
obrubníky nových nástupišť však byly
osazeny ve výšce vytvářející val před
Malostranskou besedou, jejíž přízemí už
bylo v dochovaném stavu hodně utopené, raně barokní portál byl už několikrát
dole krácen zasypáním a vrata podříznuta, dlažba přízemí zvýšena...
Valdštejnská ulice:
(roku 1993 dokončena vozovka
i chodníky, možno už jen dbát, aby
nové sítě přišly dost hluboko, aby
v budoucnu bylo možné úroveň vozovky snížit, v jednom místě to bude
nutné až o 25 cm)
čp. 154-III - Kolowratský palác má
vyklenutý (bombírovaný) vjezd přes
chodník (jako Indické velvyslanectví
nebo jako čp. 381-III v Karmelitské ulici)
č.p. 5-I1I - vrátka do zadního traktu
Valdštejnského paláce podříznuta, do
jejich vchodu bylo nutné zřídit schod
dolů, který tu před nedávným zvýšením vozovky nebýval
Karmelitská ulice:
Úrovně přízemí domů naproti bývalému kostelu sv. Maří Magdalény se
většinou drží posledních pár centimetrů nad úrovní chodníku, který by tu
potřeboval aspoň o 15 cm snížit
čp. 386-III - Rohanský palác - má
chodník vyspádován do průjezdu tak,
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že se v něm při dešti drží pár centimetrů hluboká louže
čp. 384-III - přízemí asi 22 cm pod
úrovní chodníku
čp. 381-111 - vyklenutý přejezd přes
chodník, typu "fenomenu indického
velvyslanectví" či ministerstva kultury
(viz Valdštejnská ulice), jenže zde voda
neteče do zahrady, nýbrž do domu
čp. 377-III a 378-III - mírná rampa
mezi vozovkou a vstupem je na pokraji únosného spádu, malé zvýšení vozovky by znamenalo hrozbu odtoku
vody z ulice do domů
čp. 376-III - podlaha dnes rozděleného mázhauzu je asi 12 cm pod úrovní
nejbližších tramvajových kolejí
čp. 373-III - Vrtbovský palác - rampa
v průjezdu byla již několikrát zvyšována, stará vrata musela být odstraněna,

protože dále už řezat nešla, a i ta novější už byla pro „nárůst" chodníku
podříznuta
(závady lze napravit v právě zpracovávaném projektu)
Újezd:
čp. 402-III - přízemí-tak tak na stejné
úrovni jako chodník
čp. 452-M - vstupní schůdek už začíná mizet v rampičce
Čp. 453-III - vstupní schod je už jen
3 až 7 cm vysoký
(Všechny míry zde uvedené jsou jen
orientační. Mám slušné oko na rozměry, ale centimetrové rozdíly v nadmořských
výškách
v
terénu
neodhaduji přesně. Míry přesto vyčísluji, ale jen abych ilustroval jev,
o který jde.)

Společnost přátel starožitností
Tomáš Durdík
Společnost
přátel
starožitností, založená v roce 1888,
je jedním z nejstarších českých
spolků zaměřených na poznávání a ochranu
národního kulturního dědictví. V době
vzniku byla tato zájmová oblast označována jako starožitnosti, což se zákonitě odrazilo v názvu Společnosti,
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který nemá nic společného se současným chápáním obsahu pojmu starožitnost.
Vznik
Společnosti
byl
vyústěním snah o založení organisace,
která by se v komplikovaných a "plodům duchovním a uměleckým našich předků" nepříznivých poměrech věnovala
ochraně národního kulturního dědictví, jeho výzkumu a v neposlední
řadě i působení na nejširší veřejnost.
U zrodu Společnosti s obsáhlým, pokrokovým a pregnantně formulovaným
programem
se
tak
sešli

nejvýznamnější profesionálové i nadšení amatéři. Ono sepětí všech úrovní
zájemecké veřejnosti ostatně charakterisuje činnost Společnosti doposud,
přičemž v jejím čele od počátku stály
nejvýznamnější badatelské osobnosti.
V prvé etapě své existence, tedy
v době do prvé světové války, sehrála
Společnost velmi významnou roli
v rozvíjení pestré škály historických
disciplin. Jako jediná celozemská organisace svého druhu se též významně
a systematicky angažovala na poli
vznikající památkové péče, ať již aktivitou v konkrétních případech, tak
především při snahách o tvorbu památkové legislativy. Nezanedbatelná
je i její role při vzniku české musejní
organisace. Značný podíl archeologů
v členské základně se zákonitě odrazil
i ve značné pozornosti, které se dostalo
archeologickým otázkám. Zde v rámci
sbírkotvorné činnosti Společnost prováděla i vlastní archeologické výzkumy. Mnohostranné sbírky Společnosti
našly uplatnění i na Jubilejní výstavě
roku 1891 a s ní souvisejících akcích.
Od počátku své existence se však Společnost potýkala (a doposud potýká)
s prostorovými a dalšími provozními
problémy, což záhy vedlo k rozhodnutí, že sbírkový fond bude předáván odpovídajícím muzeím a institucím. Tato
nezbytnost vyvrcholila v roce 1919
předáním více než 17.000 sbírkových
předmětů. Slibně se rozvíjející činnost
Společnosti, od počátku spojená i s pořádáním
bohatě
navštěvovaných
přednášek a vyžadující kontakt s početným Členstvem, si záhy vynutila vydávání Zpráv či Rozprav. Po třech
letech v roce 1893 bylo započato s vydáváním skutečného periodika - Časo-

pisu společnosti přátel starožitností.
Na jeho stránkách našly své místo projevy všech pestrých stran života Společnosti,
posléze
však
začaly
převažovat práce historicko-vlastivědného a umělecko-historického charakteru.
Jednotlivé
badatelské
specialisace si v rámci společnosti vytvořily své odbory. Prehistorický pak
začal vydávat i vlastní periodikum
Obzor prehistorický. Do rukou veřejnosti se záhy v rámci ediční činnosti
dostaly i prvé knihy a členské základně počala sloužit postupně budovaná
knihovna.
První světová válka znamenala pro
aktivity Společnosti těžkou ránu. Po
vzniku československé republiky se
zcela změnil rámec a podmínky,
v nichž nadále Společnost mohla působit. Jednotlivé historické disciplíny se
stávají pracovní náplní specialisovaných vědeckých ústavů a dalších institucí a památková péče se stává
doménou státních úřadů. I když i tento
systém pochopitelně ponechával pro
činnost dobrovolné organisace široké
pole působnosti, musela Společnost při
respektování svých hlavních cílů hledat nové postavení a hlavní obor
svého snažení. Při těchto nelehkých
úvahách sehrály nepominutelnou roli
i tíživé ekonomické podmínky. Již
dříve vedly k zastavení terénní archeologické výzkumné činnosti a stále
více a více nutily k radikálnějšímu řešení. Tím se v roce 1921 stal bolestný
prodej knihovny vznikající brněnské
universitě. Společnost v nových poměrech pochopitelně neresignovala na
žádný z oborů své dosavadní činnosti,
nicméně jejím hlavním polem se stala
historická vlastivěda. Tento potřebný
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obor historického bádání nebyl (a doposud není) pracovní náplní žádné
profesionální instituce a role Společnosti na tomto poli je nezastupitelná. Významnou roli při tom hrálo (a
hraje) i výrazně interdisciplinární složení členstva. Společnost se stala
přímo koordinátorem české vlastivědné práce, kterou pozvedla na profesionální úroveň a přispěla k jejímu
plnoprávnému zařazení mezi ostatní
historické discipliny. Časopis též díky
tomu získal podtitul Ústřední orgán
československé vlastivědy. Další velmi
bohatá ediční činnost se od 30. let dočkala bouřlivého rozvoje. Přinesla
mimo jiné i některá zcela základní díla,
z nichž namátkou připomeňme Příručku vlastivědné práce Fr. Roubíka,
Historický místopis země Moravsko Slezské L. Hosáka či spoluúčast na vydání Pravěkého Československa Jana
Filipa.
Německá okupace znamenala další
pohromu a ochromení života Společnosti. Slibný rozběh nové činnosti
po konci války výrazně zbrzdily únorové události roku 1948. První ranou
se
stala
ztráta
vydavatelského
oprávnění. Spolkový zákon z roku
1951 Společnost přežila díky svému
postavení v organisaci vlastivědné
činnosti. Nicméně v nových poměrech
a velmi neutěšených ekonomických
podmínkách se stával prostor pro
činnost Společnosti a tím i pro historickou vlastivědu stále menším a menším.
Vydání
každého
ročníku
Časopisu se stávalo komplikovaným
dramatem až do roku 1962, kdy bylo
administrativním zásahem Společnosti
její periodikum odejmuto a jeho vydávání převedeno na Národní museum -
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Kabinet musejní a vlastivědné práce.
Zde pak pod změněným názvem Musejní a vlastivědná práce a s obsahem,
zcela odlišným od původní, převážně
vlastivědné orientace, vycházel až do
roku 1990. Přes velmi komplikované
podmínky však Společnost nemínila
na ediční činnost zcela resignovat a ve
spolupráci s Kabinetem musejní
a vlastivědné práce se jí ještě podařilo
vydat čtyři svazky sborníku Acta regionalia a komunikaci s členstvem
udržovat i prostřednictvím každoročně vydávaných Zpráv.
V nej větším nebezpečí se sama existence Společnosti ocitla v době od
konce sedmdesátých let. Nevybíravé
politické a administrativní tlaky na její
zánik přinutily tehdejší výbor hledat
cestu, jak Společnost zachovat. Díky
pochopení vedení pražského městského musea se zde Společnost mohla
skrýt pod názvem Kruh přátel Musea
hlavního města Prahy. Důstojným
způsobem se formou prvého svazku
sborníku podařilo oslavit i její stoleté
jubileum v roce 1988.
Po listopadu 1989 se Společnost vrátila ke svému historickému názvu.
V zavazující tradici své více než stoleté
činnosti pokračuje jak v přednáškové,
tak v ediční činnosti a vyvíjí značnou
aktivitu na poli ochrany národního
kulturního dědictví a historické vlastivědy. Nedostatek jejího pěstování je
v současné době, tragicky v mnohém
připomínající poměry v nichž byla
Společnost zakládána, zvláště bolestivý.
V současné době Společnost pořádá
vždy poslední čtvrtek v měsíci
v Museu hl. města Prahy přednášku,
přičemž je nutno podtrhnout, že jde

o jedno z mála interdisciplinárních fór,
umožňujících setkání badatelů a zájemců z pestré škály speciálních historických disciplín. Pro své členy pořádá
též vlastivědné zájezdy a umožňuje
jim na přednáškách nákup velkého
množství starší i současné, mnohdy
jinde nedostupné literatury a to za výhodné ceny. Pokračuje též ve vlastní
ediční činnosti a to v několika
formách. Návrat časopisu do líina Společnosti narazil na zásadní ekonomické
těžkosti a proto je tento pod názvem
Časopis společnosti přátel starožitností
- Muzejní a vlastivědná práce nadále
vydáván ve spolupráci s Národním
museem. Obsah se však navrátil
k pestrému, převážně historicko vlastivědnému zaměření, které vedlo
k opětovnému vzrůstu zájmu o toto
periodikum i jeho předcházejícím obdobím pošramocené prestiže.
Společnost též pokračuje ve vydávání sborníků (v současné dpbě je v tisku
čtvrtý svazek) a sešitem věnovaným
hradu Pravda zahájila vydávání odborných průvodců, tedy kategorie
publikací, která v naší produkci prakticky chybí. Kromě toho se formou
sdružení prostředků podílí na vydávání větších závažných publikací, ať již
periodických (Sborník Castellologica
bohemica, věnovaný problematice fe-

událních sídel), tak monografických
(knihy Chlumecko - Novobydžovsko
z pera Karla Kuči a Hrady, hrádky
a tvrze na Písecku T. Durdíka, F. Kašičky a B. Nechvátala). V současné
komplikované situaci se Společnost
silně angažuje ve věci zachování národního kulturního dědictví a zlepšení
zanedbaného vztahu naší veřejnosti
k němu.
Společnost
přátel
starožitností
a Klub Za starou Prahu dlouhou dobu
existovaly vedle sebe a přestože vždy
měly mnoho společných členů, působily mimoběžně bez významnějších vzájemných kontaktů. Tento nepřirozený
stav se k oboustrannému prospěchu
podařilo ukončit vzájemnou dohodou
z počátku tohoto roku. Členové obou
spolků budou nadále informováni
o pořádaných akcích a na své legitimace budou na ně mít přístup zdarma.
Užší spolupráce a součinnost nepochybně umožní zkvalitnit práci obou
organisací a spojit síly při řešení naléhavých úkolů, vycházejících ze zodpovědného přístupu k národnímu
kulturnímu dědictví, který je oběma
spolkům vlastní.
Časopis, stejně jako ostatní publikace Společnosti je možno objednat
na adrese Daniela Houšková, Jičínská 5/130 00 Praha 3.

Do redakční uzávěrkx,f nebyl znám přesný program společnosti, k disposici bude v klubu
a na vývěsce v městském museu. Pro orientaci uvádíme termíny přednášek, vždy ve
čtvrtek od 17.30 hodin v budově Musea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52: 26. září
(Plečitik), 24. října (Hrad v České Lípě), 28. listopadu, 12. prosince (Výroční schůze, Komendy a hrady rytířských řádů)..
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Olšanské hřbitovy byly zřízeny jako nouzový hřbitov za moru
roku 1680, když pak Josef II. zakázal pohřby uvnitř města na
farních hřbitovech byl zde založen ústřední hřbitov pro celé
město, který s novodobým růstem Prahy zabíral stále větší
plochu, až se z něho vyvinul rozlehlý hřbitov dnešní
Olšanské hřbitovy jsou místem posledního odpočinku
řady vynikajících osobností českých i cizích, které dožily
svůj údél v Praze. Hřbitov je přeplněn nesčetnými
hmotnými a někdy i vynikajícími náhrobky figurálně
zdobenými, jež představují vývoj české funerálni
plastiky od konce 18. století do současnosti.
Po válce léta neudržovaný hřbitov velice zpustl, takže
byl neprostupný, všude ležely větve a kmeny stromů,
vandalismus způsobil velké škody na náhrobcích.
Od roku 1974 sem pravidelně přichází skupina obětavých
členů Klubu Za starou Prahu, kteří ve svém volném čase
místo obnovili a zachránili řadu uměleckých památek. Při
práci pomáhali studenti středních škol, obvodní úřad,
pomáhá i současná správa hřbitovů. Klub ve svém
rozpočtu pravidelně vyčleňuje peníze na dalši práce.
Dobrovolníci opravuji zdivo, střechy, zachraňuji kamenné
náhrobky, kovové krize i sloupy s orientačními nápisy,
desky a ohrádky kolem hrobů. Současně se upravuje
celkové prostředí. Ke studijním účelům slouží obsáhlá
kartotéka významných hrobů, fotografická dokumentace
a soupisy.

V uplynulých dvaadvaceti letech byl
vykonán velký kus záslužné práce - dnes
Olšanské hřbitovy potřebuji i Vaši
pomoc. Jakýkoliv příspěvek nebo chvíle
Vašeho volného času umožní pokračovat
a nepromarnit vykonané dílo
Kontakt:
p. Alois Vanoušek, Hradešínská 72, 101 00v Praha 10
telefon 73 68 35
Klub Za starou Prahu, Mostecká 1, 118 00, Praha 1
telefon 53 05 06 v pondělí a ve středu
od 10 do 18 hodin
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In memoriam - Za Annou Masarykovou
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V nedožitých pětaosmdesáti letech
zemřela dne 18. března 1996 po delší
nemoci PhDr. Anna Masaryková,
vnučka prvního československého presidenta.
Byla
historičkou
umění
a dlouholetou pracovnicí Národní galerie, hlavní pozornost věnovala českému malířství
19. a 20.
století
a architektonickému vývoji Prahy na
přelomu obou věku. V edici Poklady
moderního umění vyšly její studie
o Národním museu, o Navrátilových
malbách v Nových mlýnech, v Melantrichu knihy o Delacroixovi a Corotovi,
napsala
monografie
Josefa
Mařatky a Jana Slavíčka i úvodní studii Sto padesát let českého sochařství
pro čtvrtý svazek souboru o Národní
galerii, dále doslovy k životopisným
románům a množství katalogů.
Narodila se 3. dubna 1911 v Praze
jako starší ze dvou dcer malíře Herber-

ta Masaryka a Bohumily Slavíčkové Masarykové, po otci zdědila cit pro výtvarné umění a smysl pro kvalitu.
Vystudovala dějiny umění, československé dějiny a filosofii na Karlově
universitě, v letech 1937 - 1 9 4 2 působila jako archivářka SVU Mánes a stálá
referentka Volných směrů. Od roku
1945 pak pracovala v Národní galerii.
Koncem 80. let se podílela na obnově
Masarykovy společnosti a v roce 1990
zasloužila se nemálo o obnovu Ústavu
T. G. Masaryka, kde byla místopředsedkyní kuratoria. Zastupitelstvo
hlavního města Prahy udělilo jí nyní
čestné občanství.
K práci v domácí radě Klubu Za starou Prahu přemluvila ji v roce 1971
přítelkyně, dr. Jiřina Joachimová - Votočková, znala však i uměnovědný
okruh
dra Vladimíra
Denksteina
a snad působil i příklad švagra, dra
Emanuela Pocheho. V Klubu byla
obecně vážena, neboť kromě svých odborných znalostí ztělesňovala ideu
svého dědečka a ducha I. republiky
vůbec, což ovšem někdy těžce nesla.
"Být vnučkou presidenta není jednoduchá záležitost," mnohé jí nebylo dovoleno. O TGM vyprávěla velmi
decentně, půvabným způsobem, vždy
hovořila o svém dědečkovi jako milující vnučjca, která na časy, prožívané
přímo v presidentově rodině, vzpomínala s netajenou vroucností. Líčila Topolcianky i Lány, velmi ráda měla
svou tetu Alici. Jejím oblíbeným thematem, které důvěrně znala, byla Národní galerie a je třeba říci, že litovala
nerealisované budovy Moderní galerie
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na Kampě. Ráda se zúčastňovala debaty, dovedla břitce uplatnit svůj jiskřivý
ironický postřeh. Sedávali vedle sebe
s doc. O. J. Blažíčkem a dnes již vzpomínáme se smutným úsměvem na jejich celkem snesitelné vyrušování při
schůzích. Když v 70. letech vznikla
v Klubu skupina mladých členů, docházela na její akce spolu s dr. Joachimovou, po její smrti ujala se vedení
celé skupiny. V rámci Hovorů o Praze
proslovila v červnu 1989 přednášku
o Letné, která vyšla v přepracované
podobě pod názvem Co všechno je
Letná ve Zprávách 1992. Večer byl
nesmírně hojně navštíven. Druhé Hovory v únoru 1990 měla spolu se
sestrou Herbertou, kde obě vzpomínaly na T. G. Masaryka a odpovídaly na
dotazy posluchačů. Úvodem hovořil
o celé rodině ředitel Ústavu TGM, dr.
J. Opat. Jeden z mnoha návštěvníků
tehdy setkání zaznamenal kamerou,
jeho příslib zapůjčit nahrávku k okopírování však zatím ke škodě klubovního archivu nebyl realisován. Ve
věstníku z roku 1972 uveřejnila článek
Secesní Praha, Jiřinu Joachimovou Votočkovou vyprovodila nekrologem
ve Zprávách 1980. Nestačila již napsat
informaci o nové klubovní akvisici,
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hlavičce Antonína Slavíčka od Josefa
Mařatky, kterou sochař věnoval prof.
V. V. Stechovi. Později byl již pro ni
přístup do Juditiny věže po strmých
schodech obtížný, ale telefonicky byla
neustále s Klubem ve spojení.
Na Malé Straně vybudovala si v průběhu osmi let podkrovní byt, který byl
vyzdoben většinou památek na její prarodiče a rodiče; od roku 1968 měla tak
do Klubu blízko. Nikdy si nestěžovala,
ačkoliv její hmotné poměry byly v té
době velmi stísněné. Zamilovaná byla
do každého zátiší staré Prahy na obou
březích Vltavy, znala celou Prahu uměleckou, spisovatelskou a novinářskou.
Pro svůj původ držela se spíše zpátky,
ale s přáteli rozprávěla volně, jakoby
komunistický režim neexistoval, principy demokracie považovala za samozřejmé a nezpochybnitelné.
Valné shromáždění Klubu Za starou
Prahu jmenovalo PhDr. Annu Masarykovou v lednu 1990 čestnou členkou.
"Děkuji vám ze srdce za udělenou
poctu. I když si myslím, že si ji nezasloužím, mám z ní radost a těším se na
další setkání. S přáním mnoha a velkého zdaru ve všem klubovém podnikání..."
O. Hora, T. Kleisner

JUBILEA, RECENSE

fUDr. Oldřich Hora čestným předsedou
Valná hromada Klubu Za starou Prahu jmenovala JUDra Oldřicha
Horu čestným předsedou spolku.
Dlouholetý představitel Klubu přišel do domácí rady v roce 1969,
brzy byl zvolen místopředsedou a prakticky Klub vedl za tří předsedů - prof. B. Kozáka, prof. K. Krejčího a prof. E. Hrušky. Po Hruškově
smrti byl zvolen do čela spolku, který převedl do nové doby. Je strůjcem nesčetných klubovních úspěchů při záchraně pražských památek, symbolicky proto převzal v roce 1990 jménem Klubu Evropskou
cenu památkové péče na Staroměstské radnici. Po té, co se ze zdravotních důvodů vzdal na konci roku 1992 předsednictví, pomáhá
Klubu nadále svými bohatými zkušenostmi a diplomatickým
mistrovstvím. Vedl také delegaci při návštěvě presidenta Václava
Havla na Pražském hradě.
JUDr. Oldřich Hora byl již od roku 1981 čestným členem Klubu,
vzhledem k jeho velkým zásluhám o Prahu a o Klub, za úspěšné vedení boje při záchraně pražských památek, který neúnavně podporuje i jako předseda emeritní, rozhodla se valná hromada jednomyslně
poctít jej čestným předsednictvím.
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Poznal jsem ho, tuším, před 45 léty
v kursu pro přípravu budoucích pracovníků památkové péče, který pořádal v roce 1951 tehdejší ředitel sekce
ochrany památek na ministerstvu dr.
ing. arch. Josef Pošmourný. Dr. Líbal
tam docházel externě jako mimořádný pracovník tzv. "R" atelieru Stavoprojektu, z něhož se o tři léta
později stal Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Pokud vím, žádný z účastníků
kursu se nestal pracovníkem památkové péče, řada z nich však přešla
později do SÚRPMO, které tehdy
představovalo přátelský přístav pro
všechny pracovníky se zhoršeným
politickým profilem.
Již tehdy byl Dobroslav Líbal
v Klubu Za starou Prahu činný jako
člen domácí rady, kterou zčásti tvořili
ještě zakladatelé Klubu z doby před
první světovou válkou, v čele se Zdeňkem Wirthem. Dr. Líbal měl tak
možnost navázat ve svých klubovních
začátcích na velkou tradici této organisace.
Znal jsem ovšem dra Líbala i z
kláštera Blahoslavené Anežky, kam
velmi často docházel za profesorem
Stefanem. Líbal byl ostatně Členem
představenstva tehdy ještě existující
Jednoty pro obnovu Anežského kláštera.
Vím, že právě v roce 1951 zahájil
Dobroslav Líbal stavebněhistorický
průzkum Prahy z podnětu vedoucího
územního plánu hl. města Prahy,
ušlechtilého ing. arch. Běluše Arnolda
a nadšeného pražského památkáře
Vladimíra Píši. Úkol se řešil právě
v rámci "R" atelieru, jako první se
zpracovával Týnský blok.
Úloha, před níž byl tehdy Líbal po-
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staven byla zcela nová, bez obdob.
Znamenala
program
poznání
komplexní vývojové architektonické
struktury souboru pražské historické
zástavby s plně zabydlenými objekty.
Líbal v prvních fázích stavebněhistorického
průzkumu
byl
nucen
zvládnout celý úkol osobně, s výjimkou závěrečných prací kresličských.
Hlavním požadavkem bylo vypracování optimální pracovní metodiky, jež
by umožnila co nejspolehlivější poznání stavebního vývoje objektů vně
i vnitř omítnutých a zaplněných. Právě
první týdny řešení měly klíčový význam pro celou další práci. Líbal vypracoval tehdy metodiku, jež byla
v průběhu následných desetiletí jen
v detailu doplňována, její základní
principy zůstaly beze změny. Na místo
dřívějšího hodnocení, opírajícího se
pouze o vnější vzhled objektů, případně stylový ráz nejvýznamnějších
prostorů, nastupuje podrobná vývojová analysa, vyjádřená netoliko písemně, ale především na vyhodnocovacích
plánech všech podlaží, každé zdi a u
složitých objektů později i na řezech.
Již první výsledky práce, silně ztížené špatnými plánovými podklady, odhalily tajemný, dosud zcela utajený
svět
středověké
Prahy
i jejích
pozdějších slohových proměn. Objevily se zcela nové neznámé domovní
disposice a historické konstrukce. Stavebněhistorický průzkum Prahy zajišťoval Líbal sám bez další pomoci až
do vzniku SÚRPMO v roce 1954, kdy
konečně jeho existenční nejistota byla
načas zažehnána.
Postupem krátkého času vytvořil
Líbal v SÚRPMO kolektiv vybraných
odborníků, který umožnil širší pracovní záběr. Objevily se přirozeně i nové

úkoly, především stavebněhistorické
průzkumy v rámci územních plánů,
asanačních (podrobných) i směrných.
Bylo třeba dosavadní metodiku přizpůsobit odlišným nárokům i možnostem
ekonomickým. Líbal vypracoval tehdy
metodiku, jež umožnila základní poznání desítek historických měst. V mnoha
případech to znamenalo zásadní přehodnocení dosavadních představ z hlediska urbanistické i architektonické
hodnoty určitého sídla.
Tato pracovní pohoda trvala vlastně
jen velmi krátce. Dnes již neprávem zapomenuté třídně politické prověrky
z roku 1958 postihly jeho kolektiv nejhůře z celého Státního ústavu. Je to pochopitelné, neboť základní principy
práce, odhalování hodnot, za účelem jejich intensivnější a obecnější ochrany
byly některým tehdejším činitelům proti
mysli. Líbal byl v prvním náporu prověrkového běsnění určen k lopatě, což
se podařilo racionálně zažehnat. Ovšem
jeho paní Jarmila, jež působila
v SÚRPMO takřka od počátku "R" atelieru jako architektka-projektantka a spolupracovala při tom intensivně se svým
mužem, musela bezpodmínečně odejít.
V celé Praze nenašla alespoň poněkud
přiměřené uplatnění své profese a byla
nucena odejít do jakéhosi vyhnanství do
Hradce Králové, kde setrvala po celých
pět let. Syn Martin naneštěstí prověrkového roku skončil vyšší střední školu.
Na studium nebylo ani pomyšlení. Pracoval jako dělník ve stavební výrobě
a vyučil se jako zedník. Přijetí na vysokou školu prosadili po více jak dvou letech později jeho spolupracovníci
přímou intervencí u rektora ČVUT.
Těžce postižena byla prověrkou i vynikající spolupracovnice dr. Líbala Milada Vilímková. Musela z ústavu odejít
a vrátila se až po relativně dlouhé
době dík velkému vynaloženému úsilí.

Osobně jsem v rámci SÚRPMO s dr.
Líbalem opětovně velmi úzce spolupracoval a dokonce jsem se zúčastnil
v řadě případů i stavebně historických
průzkumů.
Výsledky práce znamenaly přímo
radikální změnu v kvalitě poznání našeho historického sídelního i architektonického fondu. Celkový jejich
obraz se prohloubil a zaostřil. Teprve
v důsledku stavebněhistorických průzkumů se v plném světle objevily
evropské, ba světové hodnoty našich
památek.
Ovšem hlavním úkolem práce nebylo
jen rozšíření poznání, ale především vypracování pokud možno optimálních
podkladů pro budoucí regenerační projekci. V prvních letech se hledělo zejména v některém architektonickém světě
na výsledky průzkumu poněkud znevažujícím způsobem - dnes jsou již samozřejmostí.
Souběžně rozvíjel dr. Líbal v závěrech průzkumných elaborátů i základní stanoviska památkově teoretická
i praktická. Postupně se rozvíjely
a upřesňovaly nové principy památkové ochrany sídel i architektur, jež velice ohodnotily stáří materiálů, ale
souběžně však prosazoval plné uznání
architektonické ideje, jež přece neodumírá nějakou mechanickou netvůrčí
transformací architektonického díla, či
jeho poškozením nebo dokonce zničením. Tyto zásady představují podle
mne jasnou budoucí cestu, po níž se
regenerační památková péče musí ubírat. Líbal uplatňoval tyto principy již
v rámci první studie tzv. Královské
cesty v Praze na samém počátku svého
působení v SÚRPMO. Celá problematika teorie i praxe památkové péče
a regenerační projekce se zásadním
způsobem vyjasnila a pevně zformovala.
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Patřím k mnohým přátelům a spolupracovníkům dr. Líbala s kontakty
po téměř půl století. Bylo to naše společné pracoviště Státního ústavu pro
rekonstrukce památkových měst a objektů, kde jsme prožívali dnes již historický proud vývoje Šedesátých až
osmdesátých let. Pojil nás jakýsi morální princip povinnosti zachránit
z ohroženého kulturního dědictví národa maximum hodnot. Byli jsme,
ostatně jako drtivá většina spolupracovníků, nestraníci, veřejně přiznávající své křesťanství, což nám přinášelo
občasné komplikace.
Vlivná antikultumí nechuť značné
části byrokratického a politického aparátu vůči památkám, i přes dosažený
určitý konsensus setrvala, zvláště v případě církevních památek. Právě v této
obhajobě, kdy se mnozí neodvážili iniciativně pozvednout hlas, byl dr. Líbal
mezi těmi, kteří se nezaleklí následného
skrytého osobního risika. V širším
ohlédnutí bylo by možné vyčíslit řadu
kostelů, které se podařilo díky spolupráci s dr. Líbalem obnovit nebo zachránit před připravovaným zničením.
Uvedené principy napomáhal Dobroslav Líbal uskutečňovat i v rámci památkových realisací. Prosazoval je i jako
člen řady poradních sborů v oboru památkové péče. Byla to za Zdislava Buřívala významná
památková
rada
Pražského střediska státní památkové
péče, později i komise památkové péče
při pražském odboru kultury. Líbal byl
i členem a delší dobu dokonce předsedou ideové rady SÚRPMO. Skvělým
příkladem památkové architektonické
realisace uplatňující výše uvedené
principy je obnova zámecké kaple
v Horšovském Týně.
Svůj původní životní program, vysokoškolské přednášky pro studenty na
Karlově universitě i na pražské technice,
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zahájil Líbal v pokročilém věku až po
roce 1989. Již před tím přednášel na
obou školách na různých postgraduálních školeních pro dospělé.
Dr. Líbal je takřka od samého počátku členem československého a nyní
českého komitétu ICOMOS, od roku
1990 prezidentem. Současně je dopisujícím
členem
vysoce
prestižní
francouzské organizace Společnost vedoucích památkových architektů.
Na nesčetných přednáškách doma
i v cizině propagoval vždy vysoké
evropské hodnoty našich sídel i stavebních památek. Zúčastnil se z tohoto
hlediska i přípravy řady výstav z nichž nejpozoruhodnější byla římská
výstava o obnově naší urbanistické
i architektonické kultury, konaná
velmi
representačním
způsobem
v Římě v roce 1987.
Dr. Líbal patří i mezi věrné přednášeče v rámci aktivit Klubu Za starou
Prahu již v letech po druhé světové
válce. Právě v rámci klubovních
přednášek v Uměleckoprůmyslovém
museu a později v Malostranské besedě
seznamoval Líbal i jeho spolupracovníci
s řadou nových poznání pražského stavebněhistorického průz-kumu.
Dr. Dobroslav Líbal se nezabýval
pouze výzkumem historické architektury a její systematickou dokumentací, ale do svého veřejného
kulturního díla zapojil své znalosti
právní, geografické, literární historie
a i široké poznatky z historie vojenství.
Nezbývá než poděkovat za široký
proud kulturního přínosu životního
díla dra Dobroslava Líbala národní
kultuře, za jeho podporu Klubu Za
starou Prahu, za krásné chvíle
osobního přátelství a přát mu dosavadní aktivitu a zdraví i do dalších
let života.
/. Hyzler

JUDr. Otakar Frankenberger je po
léta oddaným členem Klubu Za starou
Prahu, který nevynechá žádné jeho veřejné vystoupení, aktivně se podílí na
klubovních přednáškách a pravidelně
vystupuje jako zajímavý diskutér na
valných hromadách. Přes tyto skutečnosti jen málokterý z členů Klubu
a vůbec z české kulturní veřejnosti zná
blíže jeho dramatickou a hlavně statečnou minulost.
Spřátelili jsme se v sekundě akademického gymnásia v Praze, kam
Frankenberger přešel ze zrušeného
gymnasia malostranského. Od té doby
náš přátelský vztah trvá až podnes.
Otakar Frankenberger pochází po otci
z rodiny velkých lékařů a přírodních
vědců, který se odchýlil od této tradice
a vystudoval práva. Jeho bytostný vědecký zájem patřil české středověké
vojenské historii. Tento zájem přešel
i na jeho syna. Byl současně jedním
z podnětů našeho přátelství. Otec dra
Frankenbergera pracoval ve vysoké
funkci na ministerstvu zemědělství.
Byl odsouzel a popraven jako velkosabotér nacistického hospodářství bezprostředně po příchodu Heydricha.
Dnes připomíná památku tohoto národního hrdiny pouze jezdecký závod
Memoriál dra Frankenbergera.
Láska- k vojenství vyvolala rozhodnutí mladého Frankenbergera stát
se aktivním důstojníkem. Nebyl však
přijat z důvodů zdravotních. Šel proto
ve stopách otce a vystudoval práva.
Byl zaměstnán zprvu na zemském
úřadě v Praze a od počátku roku 1940
se stal tajemníkem mlékárenského
průmyslu. Dr. Frankenberger trpěl
těžce nacistickou okupací a rozhodl se
již v r. 1940 splnit povinnosti československého
záložního
důstojníka

ai vstoupit do naší zahraniční armády.
Útěk se málem podařil, těsně na rakousko-jugoslávských hranicích byl
však chycen. Následoval pak sled
martyrií
v
nacistických
žalářích
a koncentračních táborech. Zázrakem
přežil hrůzy Birkenau. Poslední léta
války prožil Frankenberger v Buchenwaldu, kde ho osvobodila americká armáda. Všechna léta maximálního
strádání
a
hrůzy
překonal
dr.
Frankenberger až s nepochopitelnou
vnitřní silou. Při repatriaci domů vlekl
se s přetěžkým batohem. Byl naplněn
vojenskou
historickou
literaturou
z rozchvácené knihovny jednotek SS.
Nesmírně nás udivila jeho mentální
vyrovnanost. Líčil své kriminálnické
a koncentráčnické osudy
někdy
v podivuhodném úsměvném nadhledu. Jako politický vězeň byl dr.
Frankenberger vyzván k nástupu k policii. Jeho kariéra tam skončila v roce
1950. Netajil se nikdy svým vnitřním
přesvědčením křesťanského humanisty. Nikdy nevstoupil do KSČ, takže pro
poúnorové prostředí policie byl zcela
neúnosný. Bezprostředně nastalo nové
těžké období nejrůznějších zaměstnání
úřednických a později manuálních,
z nichž žádné zdaleka neodpovídalo
kvalifikaci dra Frankenbergera odborné
i morální. Nakonec to dopadlo stejně
jako za okupace. Otevřený a nesmlouvavý dr. Frankenberger se dostal znovu
do konfliktu s dobovým zákonodárstvím a byl odsouzen pro pobuřování proti republice a nedovolené držení
zbraní. Trest si odpykával v jáchymovských dolech. Tehdy mu již stála po
boku jeho statečná manželka, výtvarnice, s níž se oženil nedlouho po konci
druhé světové války.
Po propuštění z vězení v důsledku
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amnestie svízelný osud dr. Frankenbergera se odvíjel dále. Pracoval
manuálně v zelenině, jako malý
úředníček nějakého družstva a pak již
jen manuálně, naposled jako pomocný
dělník ve slévárně ČKD.
Těžká a únavná práce však dra
Frankenbergera nezbavila jeho skvělé
životní síly, naopak jeho vojenskohistorické zájmy se vyhranily a prohloubily. Ještě jako dělník napsal
a vydal velmi pozoruhodnou knihu
"Husitské válečnictví po Lipanech",
kterou navázal na dílo svého otce.
Uvedená kniha představovala vlastně
velký životní zlom. Slévačský dělník se
stal váženým a uznávaným vojenskohistorickým spisovatelem.
Navázal stále intensivnější kontakty
s pracovníky Vojenského historického
ústavu. U příležitosti výročí bitvy
u Hradce Králové v roce 1966 jsme
společně napsali v Historii a vojenství
pojednání o statečnosti českých vojáků
v průběhu rakousko-pruské války.
Konečně v roce 1968 skončilo
Frankenbergerovo manuální období
a nastoupil do Vojenského historického ústavu, kde mu byl svěřen referát
vojenských památek. Bohužel za nastalé normalisace byl rychle pensionován. Následná desetiletí měla ovšem
diametrálně rozdílný charakter než
léta před rokem 1968. Dr. Frankenberger udržoval kontakty s Vojenským
historickým ústavem, byl neustále vo-

jenskoliterárně činný. Po mnoho let
pracoval jako průvodce na státních
hradech a zámcích. Nejdéle byl na půvabné Březnici, jejíž prostředí si zvláště oblíbil. Prováděl i na Karlštejně,
Žlebech, Jemništi a na Sázavě. Z řady
jeho vojenskohistorických publikací
a knih připomenu monografii o maršálu Radeckém, o vojevůdci Karlu
Schwarzenbergovi. Psal o zeměbraně
českých zemí v roce 1809. Společně
jsme napsali o českých vojácích za rakousko-francouzské války v r. 1859.
Dr.
Frankenberger
se
zúčastnil
i různých odborných konferencí. Až
do současné doby žije v nepřetržité
práci. Píše knihu o velkých vojevůdcích. Postupem času se stal váženým
nestorem
české
vojenské
historie. Odborně nestárne, ba naopak. Celkový zjev dra Otakara
Frankenbergera je jedinečným příkladem absolutního vítězství ducha nad
tíhami hmoty. Názorně to dokládají
jeho televizní vystoupení. Nikdo by
nepoznal jeho požehnané stáří.
Mohl jsem sledovat průběh jeho vysoce pohnutého života. Přeji dru Otakaru Frankenbergerovi do dalších
desetiletí stejnou životní sílu s jakou
překonával své těžké osudy, přeji mu
stupňované literární a vědecké úspěchy, ať je i nadále vysoce platným
a obětavým členem Klubu Za starou
Prahu, jakým byl doposud.
Dobroslav Líbal

Jarmila Líbalová rozená Kasalická
Narodila se v Senohrabech u Prahy
dne 23. srpna 1916. Její dedeček z otcovy strany byl náměstkem primátora hl.
m. Prahy v dynamických letech před
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osmdesátiletá

první světovou válkou, matčin otec byl
mlynář Karel Vávra. Jeho mlýn stával
v řadě novoměstských mlýnů na místě
budovy nynějšího Mánesa. Z rodiny

Vávru pocházeli vynikající zpěváci
a herci pozdního 19. a první poloviny
20. století. Jarmila Kasalická absolvovala architekturu ČVUT v Praze těsně
před vypuknutím druhé světové
války. Zúčastnila se úspěšně soutěže
na úpravu severního konce Karlova
náměstí. Za první republiky spolupracovala na monumentální výstavě slovenského umění v Praze, jejímž
tvůrcem byl nezapomenutelný Karel
šourek. V listopadu roku 1939 se provdala za uměleckého historika Dobroslava Líbala, s nímž spolupracovala
na poznávání středověké architektury,
což se projevilo i publikační účastí.
Zprostředkovala i setkání Karla Šourka s Dobroslavem Líbalem, které podnítilo zrod knihy Gotická architektura
v Čechách a na Moravě. Obdobně
tomu bylo i u jejího profesora Oldřicha
Stefana, který se stal přátelským spolupracovníkem rodiny při rozmanitých
památkových
problémech,
zejména při obnově Anežského kláštera v Praze, kterou profesor Stefan projektoval.
Po válce se Jarmila Líbalová zapsala
na dějiny umění, kde setrvala až do
vysokoškolských prověrek v důsledku
únorových událostí. Složité ekonomické poměry podmínily v roce 1950 nastoupení Jarmily Líbalové, matky
dvou dětí, do zaměstnání v tzv. "R"
atelieru Stavoprojektu, řízeného Vilémem Lorencem, kterého znala již z vysokoškolských studií. Pro architektku
Líbalovou nastala složitá doba. K péči
o rodinu a spolupráci s manželem přibyla nová aktivita projektová, jejíž naléhavá potřeba se projevila v důsledku
vyhlášení městských památkových rezervací právě v roce 1950.
Jarmila Líbalová se velmi rychle
rozvinula jako památková architektka,
především v rezervačních městech

jižní Moravy, které byly tehdy jedním
z předmětů hlavního zájmu. Jejím vedoucím byl pozdější významný architekt Státního ústavu pro rekonstrukce
ing. arch. Vladimír Pelzbauer. Byla to
zajímavá doba, dosud nedotčená
pozdějším úřadním zkomplikováním
projekce i stavební výroby. Projektovalo se v měřítku 1:100. Průběh práce
bral ohled na specifika rekonstrukcí,
na možnost odhalení pozoruhodných
architektonických prvků v průběhu
stavebních úprav. Ing. arch. Líbalová
pracovala zvláště v nově odhalených
Slavonicích, kde byla autorkou obnovy
několika tamnějších zázračných gotickorenesančních domů. Již tehdy se
plně projevily základní rysy její památkověarchitektonické
koncepce,
která ji pak provázela i v průběhu následných desetiletí. Kladla důraz na
striktní respektování původní hmoty
i disposice a celého historického výtvarného vybavení regenerovaných
objektů s maximálním možným omezením stavebních zásahů. Bojovala
vždy proti nepřiměřeným nárokům
stavebníků jak z hlediska přetížení objektů, tak i zásahů do jejich historického organismu.
Záhy se vynořil vlastně nevelký, ale
velmi zajímavý problém na překrásné
věži znojemské pozdně gotické radnice. Zakázka zněla na úpravu otevřeného ochozu pod velkolepou střechou.
Architektka
Líbalová
prokázala
i zhodnocením ikonografie, že ochoz
původně neexistoval. Za tehdejšího
stavu odděloval totiž neorganicky jedinečnou střechu od hmoty věže. Půvabné stříšky nárožních vížek musely mít
nezbytně nějakou hmotnou základnu.
Navrhla proto obnovení původního
stavu v uzavřeném ochozu architektonicky ztvárněným dřevěným bedněním. Vyvolalo to zprvu u památkářů
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negativní reakci, spojenou s doporučením zcela nevhodných řešení. Nakonec
návrh architektky Líbalové zvítězil
a byl realisován. Souběžně pracovala
na památkových úkolech v samotné
Praze. Z podnětu ušlechtilého vedoucího územního plánu hl. m. Prahy ing.
arch. Běluše Arnolda zahájil Dobroslav
Líbal v roce 1951 stavebněhistorický
průzkum Prahy, který daleko později
byl pojmenován pražskou pasportisací. Jako první byl vybrán domovní
blok Týnský. V návaznosti na výsledky stavebněhistorického průzkumu
zpracovala architektka Líbalová urbanistickoarchitektonickou studii bloku,
nepochybně vůbec první, která byla
v Praze realisována. V roce 1952 se
Jarmile Líbalové narodilo třetí dítě.
O dvě léta později se MR" atelier Stavoprojektu proměnil ve Státní ústav
pro rekonstrukci památkových měst
a objektů, jeho členem se stal i Dobroslav Líbal jakožto pracovník stavebněhistorického průzkumu. Architektka
Líbalová byla členem atelieru ing.
arch. Rudolfa Ječného. Zúčastnila se
souběžně i široce se rozbíhajících
průzkumných prací na pražských historických blocích, jak na Starém Městě,
tak i na Malé Straně. Její spolupracovnicí byla fenomenální dr. Milada Vilímková. Architektonická aktivita Jarmily
Líbalové nezůstala stranou. Krajně neutěšený stav hlavních pražských historických
prostorů,
prostoupených
množstvím uzavřených skříňových výkladů zrušených krámů, proměněných
částečně ve skladiště, vyvolal požadavek pražského územního plánu na
námět regenerace historické tepny pražské reservace vedoucí od Prašné brány
ulicí Celetnou přes Staroměstské náměstí a malé náměstí do ulice Karlovy
na Křížovnické náměstí, přes Karlův
most do ulice Mostecké a přes náměstí
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Malostranské Nerudovou ulicí ku Pražskému hradu.
Bylo rozhodnuto řešit daný úkol,
pracovně nazvaný jako "Studie Královské cesty" na poněkud širším základě. Prvotním autorem tohoto později
zlidovělého názvu byl arch. Ječný. Studie se rozšířila ria přilehlé části parteru
a na celá domovní průčelí, u vědomí,
že parter je nedílnou součástí celkového řešení. Již v rámci Královské cesty
byly navrženy některé zásadní architektonické úpravy, realizované někdy
až po desetiletích, např. obnovení malebných raně barokních štítů domu čp.
603-1. na Staroměstském náměstí. Úkol
byl splněn v letech 1955-1956. Architektka Líbalová zpracovala velké
úseky Královské cesty po obou březích
Vltavy. V této době se uplatnila
v rámci Klubu Za starou Prahu jako
spoluúčastnice přednášek, pořádaných
tehdy v Uměleckohistorickém museu
i příspěvky v klubovním věstníku
Ochrana památek.
Zanedlouho se uskutečnil první
kontakt s Hradcem Králové, který do
budoucna předurčil důležitý úsek života architektky Líbalové. Pro náhlé
onemocnění zpracovatele zadaného
stavebněhistorického průzkumu jádra
Hradce projevila se nezbytnost jeho
dokončení ve vybraném kolektivu.
Jeho členkou se stala i architektka Líbalová, která se velice zasloužila o jeho
včasné dokončení. Stal se podnětem
následného zadání zpracování asanačního plánu historického jádra tohoto východočeského města.
Při řešení tohoto složitého a obtížného úkolu uplatnila Jarmila Líbalová
všechny dosavadní zkušenosti, jak
z hlediska znalosti stavebního organismu historických domů, tak i jejich rekonstrukční obnovy. Celá koncepce
jejího výsledného řešení byla prostou-

pena programem uplatnit a povýšit
všechny
urbanistickoarchitektonické
hodnoty jádra, zčásti dokonce poněkud netradičním způsobem. Vynikající
výtvarník a obávaný památkový pracovník ing. arch. Břetislav Štorm byl
celkovým řešením asanačního plánu
velmi spokojen a přislíbil i jeho následné praktické uplatňování. Zabránila
mu v tom brzká smrt.
Ovšem tato pracovní
pohoda,
prostoupená všestrannou obětavou
láskou k urbanistickým i architektonickým hodnotám naší země, se rychle
blížila ke svému brutálnímu konci. Nastal rok třídněpolitických prověrek
1958, dnes kupodivu již zcela zapomenutý. Inženýrka Líbalová byla mezi
odsouzenými. Musela opustit Státní
ústav pro rekonstrukce a byla přidělena do Vodních staveb. Mezitím pracovala na dalších úkolech v Hradci
Králové a na asanačním plánu pevnosti Josefov, který dokončila již mimo
SÚRPMO s velkým památkověarchitektonickým úspěchem, tkvícím v hlubokém pochopení a respektování
jedinečného josefovského urbanistického i architektonického prostředí.
Tehdejší ředitel SÚRPMO odmítl prodloužit kooperační smlouvu s Vodními stavbami, kde pro architektku
Líbalovou nebylo žádné další praktické uplatnění. V této době další krise
byla vyzvána
vedoucím
odboru
výstavby Hradce Králové, aby přešla
do tamnějšího městského stavebního
podniku a mohla přistoupit postupně
k realisaci záměru asanačního plánu.
Bylo to u matky tří dětí přetěžké rozhodování, ale nakonec námět přijala.
Situace v Hradci byla pro ni po všech
stránkách složitá. Původní představy
se silně zredukovaly. Později přešla
z městského stavebního podniku do
Stavoprojektu. Její úkoly v oblasti do-

kumentace památkových objektů i rekonstrukční projekce se pak rozšířily
na celý východočeský kraj. Přes velké
lokální problémy a malé pochopení
vykonala architektka Líbalová jak v samotném Hradci, tak i ve východočeském kraji množství positivní tvůrčí
práce. Hradecký pobyt trval celých pět
let od r. 1960 do r. 1965. Tohoto roku
se navrátila do Prahy na Pražské středisko státní památkové péče, kde se
stala záhy vedoucím oddělení památkových architektů. Z projektantky
urbanistické i architektonické se stala
praktickou památkářkou. V rámci této
nové činnosti uváděla architektka Líbalová do památkové praxe všechny
své zásady a postuláty, jež aplikovala
jako projektantka. Je to důsledné
respektování všech dochovaných hodnot, jak materiálu, tak i všech architektonických prvků a detailů, které
nesměly být obětovány požadavkům
nevhodného či předimensovaného využití. Tyto zásady nejen inženýrka Líbalová
striktně
dodržovala,
ale
požadovala jejich respektování i na
spolupracovnících. Během jejího vedení dík osvícenému řízení Střediska ředitelem Zdislavem Buřívalem se to
v podstatě dařilo. Buříval vynikal i snahou o vytváření památkové koncepce,
nezbytné pro řešení stále náročnějších
úkolů. Projevilo se to pravidelným pořádáním vědeckých konferencí, z nichž
nejslavnější, Praha 1860-1960 v roce
1971, měla hlas evropský. Její pozoruhodné výsledky zapadly k velké škodě
programovou nepřízní nadřízených
památkových orgánů. Ing. arch. Líbalová se velmi aktivně zúčastnila všech
těchto konferencí jednak při jejich přípravě, zejména pak příslušnými referáty, zvláště na uvedeném vědeckém
setkání v roce 1971. Byla pověřována
aktivní účastí i na památkových
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konferencích mimo rámec Střediska.
Lze připomenouti zejména velkou
konferenci
ICOMOS v
Tatrách
o vesnickéarchitektuře.
Po desetileté práci ve Středisku památkové péče odešla Jarmila Líbalová
do důchodu v roce 1975. To však zdaleka neznamenalo uzavření její odborné
i
architektonické
aktivity.
Spolupracovala
velmi
intensivně
s manželem a byla přechodně zaměstnána v útvaru syna Martina, který
je rovněž inženýrem architektem.

Celkový přístup architektky Líbalové k architektonickým hodnotám
zůstaly po celou dobu její činnosti nezměněny, prostoupeny ušlechtilou
nesmlouvavostí, hlubokým vnitřním
vědomím jedinečnosti našich historických i uměleckých hodnot i mimořádné zodpovědnosti prací, jež je
udržují při životě. Zůstává stále stejná
jako v počátcích své bohaté životní
dráhy. To je současně i krásný příslib
do dalších desetiletí.
DKZ

Hugo Rokyta, Prag
Die Bóhmisclien Lander - Handbuch der Detikmaler und Gedenkstiitten europaischer
Kulturbeziehungen in den, Bohmischen Ldndern. Vitalis Prag, 1995. 2. přepracované
a rozšířené vydání. 374 stran, ilustrace.
Konečně jsme se dočkali vydání
knihy tak potřebné pro německy mluvící obdivovatele našeho hlavního
města. Prof. PhDr. Hugo Rokyta, CSc.,
který je dokonalý vypravěč v obou bývalých zemských jazycích, vydal dílo,
jehož úroveň je mimořádně vysoká.
Autor se narodil v roce 1912 na území
dnešní Polské republiky, Brno pokládá
za své otcovské město. Po maturitě
studoval v Praze germanistiku, dějiny
umění a slovanskou filologii. Na základě své znalosti řečí a své angažovanosti v katolickém hnutí mladých
pracoval od roku 1936 jako tehdy
nejmladší parlamentní tajemník německé křesťanské koalice v ČSR.
V roce 1939 byl spolu s dalšími členy
sesazené vlády a s velkou částí akademické inteligence země deportován do
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Buchenwaldu na 5 let. Jeho chování ke
spoluvězňům bylo podle osobní
informace V. V. Štecha velmi příkladné
a vskutku křesťanské. Po roce 1945
vzhledem ke svému původu nemohl
počítati s prací ve státní službě, přátelská ochrana spisovatele Františka
Halase umožnila mu práci ve státním
nakladatelství Orbis, kde zahájil své
kul turněhistorické práce o českých zemích. V této době stal se i členem
Klubu Za starou Prahu a získal tím
radu památkářů zde ve značném
počtu soustředěných. Přes stálé dohlížení a znemožňování práce ve
službách památkových úřadů zabránil
zničení mnohých významných památkových objektů a prosadil restaurování
poničených
kulturních
pokladů. Na památkové správě vedl

svého času edici průvodců po státních
hradech a zámcích, která svým vysokým
nákladem popularisovala poznání památkového bohatství naší země. Významně byl ohodnocen již v roce 1965 ve
Spolkové republice Německo udělením
Herderovy ceny za ochranu památek,
v roce 1969 stal se honorámím profesorem na universitě v Salcburku.
Je nositelem vysokých německých,
rakouských a papežských řádů. Klub
ocenil jeho práci v roce 1982 jmenováním čestným členem.
Kniha o Praze a o existenci velkého
bohatství památkových objektů je mimořádně postavena do konkurence
běžných průvodců hlavním městem
a daleko převyšuje svým obsahem,
uspořádáním a závěry nám dosud
známé německé průvodce. Je zasazena
do evropského kulturního rámce, ukazuje příkladnou sílu staleté kulturní
výměny a je základem porozumění

mezi dvěma národy. Výhodou je přehledné rozčlenění, které s vysokou vědeckou akribií poučí i běžného čtenáře.
Při pečlivém prostudování nutno obdivovat další nevšeobecně známé detaily, vztahující se ke staletému trvání
našeho hlavního města. Vše je podáno
vysoce vytříbeným německým slohem,
který potěší každého milovníka Goethova jazyka. Do příštího vydání bylo
by jistě užitečné zařadit jmenný
rejstřík, který by rozšířil dnešní obsah,
srovnaný podle územního členění
města. Tato významná literární práce
zasloužila by si lepší než brožovanou
úpravu. Naldadatelství Vitalis ohlásilo
na druhou polovinu roku 1996 vydání
dalších dvou dílů o Čechách a o Moravě a Slezsku, které naváží na svazek
o Praze, opět formou rukojeti památek
a pamětihodností evropských kulturních vztahů v českých zemích.
O. Hora

Franz Kleček, Aus meinett dreissigjahrigett Erinnerungeti
als Prager Kleinseitner Fiaker
S doslovem johanny von Herzogenberg. Vitalis Prag 1996,84 stran, ilustrace.
První vydání podle originálního německého textu, který čeští čtenáři již
znají z překladu, pořízeného a vydaného samým autorem, bývalým malostranským fiakristou č. 52. Německý
rukopis vzpomínek, který F. Kleček
tehdy převedl do češtiny, nyní přinesla
a doslovem opatřila Johanna von
Herzogenberg, dobové fotografie doplnilo ze svých sbírek městské museum pražské. Dvojjazyčný fiakrista

působil v Praze po třicet let od roku
1879, jeho útlé sepsání z roku 1913 je
milou připomínkou idylických dob,
které v Praze zažil.
Rakouské nakladatelství Vitalis
úspěšně navazuje na tradici německých vydavatelství a knihkupectví
v Praze, po překladech české literatury
do němčiny chystá nyní i vydání
dvojjazyčná.
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Oldřich Drahotušský, život a dílo
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané v březnu - dubnu 1996 v Západočeském museu
v Plzni. Texty M. Horyna, f. Hrubý a J. Koštovalová - Drahotušská. 31 stran, 21 obrázků.
Akademický sochař a restaurátor
Oldřich Drahotušský (1929 - 1994) vyučil se nejprve v nábytkářské dílně
řezbářem, přes Státní školu bytového
průmyslu přišel do ateliérů prof.
Bedřicha Stefana a prof. Jaroslava Horejce na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dokonalé zvládnutí řemesla
a technik u volné tvorby obráží Drahotušského pozdější záslužná, vynikající
práce restaurátorská. K začátkům jeho
výtvarné činnosti se řadí práce průmyslového charakteru z kovu: mříže,
státní znaky, erby, svítidla. Později věnoval se komorní plastice, kterou v katalogu zachycuje seznam 112 položek
sochařské pozůstalosti umělce, spolu
s návrhy reliefní výzdoby zvonů pro
zbraslavskou dílnu Rudolfa Manouška. Z těch získal Klub do svých sbírek

tři plakety ze 70. let. V témže období
zahájil O. Drahotušský svou činnost
restaurátorskou, se kterou se nevědomky v Praze na mnoha místech
setkáváme: mřížoví katedrály sv. Víta
a studny na Malém rynečku, pomníky
sv. Václava a Jana Husa a mnoho
dalších. Obzvláště O. Drahotušského
těšila práce na trigách Národního divadla nebo při restaurování koně
jezdeckého Žižkova pomníku na
Vítkově. Drahotušského restaurátorské
dílo zahrnuje kovové, kamenné a dřevěné památky, od gotických po moderní. Skutečně životním díllem je
rozsáhlá obnova interieru klášterního
kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Kladrubech u Stříbra v letech 1973 1994.

European Gardens
Vydává The Historie Garden Foundation, 34 River Court, Upper Ground, London
SE1 9PE. Redaktorka Gillian bAaivrey. 64 stran anglického textu se zrcadlovým
francouzským nebo německým překladem, ilustrace.
S podporou Rady Evropy vyšlo na
podzim roku 1995 prvé číslo nového
časopisu, který v úvodu připomíná, že
zatímco architektura je předmětem památkové péče již více jak sto let, zahrady jsou jako součást památkového
dědictví minulosti dostatečně oceňovány teprve v posledním třicetiletí.
Magazín je určen k popularisaci tohoto
studia, klade si za cíl zlepšit vzájemnou informovanost odborníků i široké
veřejnosti. Po Itálii a Francii, které
formovaly základ evropské zahrady,
k němuž Anglie připojila svůj kraji-
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nářský park, je třeba věnovat se blíže
i Norsku, sicilským zahradám ovlivněným Araby nebo Turecku, které před
čtyřmi stoletími vypěstovalo tulipány.
Vydavatelé mají také zájem na popularisaci zahrad Čech a Moravy, které
jsou pro ně nedostatečně známé a uvítají příspěvky o zahradách dnes obnovovaných nebo ohrožených.
Z obsahu: Lisbeth Saaby: Gardens in
Peril, 4-9. Přes šest set historických zahrad požádalo EU o příspěvek na obnovu a z vyčleněných 3.788 milionů
ECU směřovala část i do České re-

publiky. Dimitrij Schvidkovsky: Europe Influences Russia, 10-17. Carské zahrady, obrážející rozmanité vlivy
v grandiosních rozměrech. Gillian
Mawrey: The Privy Garden, 18-21.
Rozsáhlý archivní a archeologický výzkum umožnil v červenci 1995
zpřístupnit veřejnosti zahradu zámku
Hampton Court ve vzhledu objednaném Williamem III. Volker Schirner:
The Boxhagener Platz in East Berlin,
22- 26. Veřejný park z roku 1905 s rozsáhlým dětským hřištěm. Sue Finlay:
Cottage and Cataract, 28-31. Záchrana
a zpřístupnění rousseauovské zahrady
v irském Kilfane. Christopher Thacker:
Cascades, 32-35. Několik příkladu

České památky
Vydává Český svaz ochránců památek, Mandl
1995. Vychází nepravidelně, zatím devět čísel.
První číslo časopisu České památky
vyšlo v roce 1990. Vydavatelem je
Český
svaz
ochránců
památek
(ČSOPa), neprořesionální sdružení,
které si kromě jiných cílů (ochrana památek, jejich opravy, dokumentace)
předsevzalo oslovit - památkami - co
nej větší počet občanů; pro širokou veřejnost je určen i jmenovaný časopis. Je
to počin chvályhodný a velké je i nadšení a obětavost vydavatelů. Kromě
čistě odborného tisku tohoto zaměření
je nutné se znovu a znovu obracet i na
neodborníky nebo jen příležitostné zájemce. Po překonání počátečního tápání
jak v obsahu, tak ve řormě časopisu, se
od čtvrtého ročníku spolu s lepší grafickou úpravou (barevná fotografie na
obálce, kvalitnější papír) úroveň zlepšila
a stanovené cíle jsou tak naplňovány.
Obsah je tradiční. Historické a topografické příspěvky (hrady, tvrze, kamenné

vodních kaskád včetně novodobých.
Lord Cavendish oř Fumess: In my
Opinion, 36-39. V diskusním příspěvku vyzdvihuje autor praktický podíl
vlastníka na údržbě zahrady před nevhodným
vměšováním
úředníků.
Barbara Abbs: The Education oř Gardeners, 40 - 43. Nedostatek zkušených
zahradníků přiměl soukromníky iniciovat praktická školení, doplněná studiem. Janette Harley: In the Archives, 44 46. Možnosti archivního výzkumu
předcházejícího obnově. Frances Blezard: Tatton Park, 54-57. K velmi dobré
úrovni časopisu přispívají i recense
a množství vhodně zvolených ilustrací.
T. Kleisner

16, 320 03 Plzeň. Ročníky 1 - 6,1990kříže a drobná architektura, atd.), stále
populární heraldika, technické památky, aktuality, chátrající či demolované
památky, úspěšné opravy (ty i v režii
svazu), potěšující je aktuálnost. Sídlem
ČSOPa je Plzeň, středem zájmu jsou
především západní Čechy.
Ze starších ročníků připomínáme
sérii článků o bývalém klášteře premonstrátek v Chotěšově, jeho dnešním
stavu a záchraně a o rehabilitaci zámeckého areálu a kostela Nejsvětější
Trojice ve Válči. Ze dvou posledních
čísel (roč.6, 1995) vybíráme příspěvek
o zmíněném barokním komplexu ve
Válči (kostel a sousoší Nejsvětější
Trojice), kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Lochotíně (jediný zachovaný
kostel v prostoru vojenského újezdu
v Doupovských horách), o hradech
Kožlí a Březina, o nových nálezech
při opravách objektů (například rene-
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sanční výzdoba špýcharového domu
v Nezdicích na Klatovsku). Je velmi
potěšitelné, že si časopis dokáže najít
i v dnešních nelehkých ekonomických
podmínkách cestu k těm, kterým je

určen především - k široké veřejnosti
se zájmem o památky. S úspěchem tak
navazuje na starou tradici podobných
spolkových časopisů.
R. Lunga

Pražské domy vyprávějí
Josef Hrubeš, Eva Hrubešová, ORION, Pra

1995,197 stran, ilustrace K. Stolaře

Autor Josef Hrubeš s přispěním
manželky Evy zúročil svou víceletou
publicistickou činnost pro pražské večerníky i své neúnavné shromážďování
archivu výstřižků a pragensií vůbec
a napsal původní knížku, v níž jsou ve
dvaapadesáti kapitolách převyprávěny
osudy dvaapadesáti pražských objektů.
Nejde o průvodce do terénu, ale populárně-naučný výklad podaný kultivovanou, věcnou formou. Výběr objektů
a koncepce knížky je subjektivní věcí
autorů, která bohužel v žádné předmluvě či doslovu není vysvětlena. Jakousi
formu promluvy ke čtenáři, ze strany
vydavatele či autora, která ostatně dnes
v knihách chybí často, postrádám i z důvodu základních informací o tvůrcích samých. Je mi líto, že každý čtenář neví, tak
jako my, že Josef Hrubeš je místopředsedou Klubu Za starou Prahu a předním činitelem dalších společenských aktivit.
Snad tento nedostatek vydavatel pň dalším vydání, dojde-li k němu, napraví.

Kapitoly o jednotlivých domech
jsou řazeny abecedně, což v případě,
kdy si výběr objektů nečiní nárok na
topografickou systematičnost je zcela
na místě. Výklad v jednotlivých kapitolách je velmi všestranný, obsahuje
stránku historickou, architektonickou,
kulturně-historickou a je obdivuhodně doplněn těmi nějaktuálnějšími
informacemi, které se vztahují k současnému využití či stavu objektu.
Předností textu od první až do poslední věty je věcnost a stručnost,
autoři se dokázali vyvarovat literárních exhibic a samoúčelností. Realistickou
věcnost
vykazují
i tužkové kresby Karla Stolaře, které
popisované objekty ilustrují.
Kniha v knihkupecké ceně cca 200
Kč má všechny předpoklady stát se
milým dárkem i vítaným společníkem
volných chvil.
K. Bečková

Praha kamenná
Přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech, 287 stran, 16 barevných
a 105 černobílých ilustrací
Drahomíra Březinová - Marcela Bukovanská - Irena Dudková - Václav Rybařík
Národní museum Praha, 1996
Záměrem autorů bylo připravit
nejen vědecky fundovanou, ale i obec-
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ně přístupnou publikaci, která by
seznámila jak odbornou, tak zaintere-

sovanou laickou veřejnost s památkami Prahy, viděnými tentokrát geologem, tedy z pohledu zatím v literatuře
0 Praze neznámého. Existuje sice řada
odborných článků v různých časopisech a sbornících, ale soudobá monografie, jakou má např. Vídeň,
Salcburk, Berlín, Varšava či Brno,
Praze dosud scházela. Práce se soustředila na zjišťování přírodních kamenů,
které nacházíme na architektuře
1 plastice, odborně je určuje a hodnotí
na vybraných příkladech, které reprezentují významné soubory i jednotlivá
umělecká díla. Je třeba podotknout, že
dosavadní umělecko-historická literatura se otázkami o nalezištích přírodních kamenů a jejich použití téměř
nezabývala. Záměr autorů je proto
třeba přivítat.
Stěžejní část knihy je soustředěna
v 2. kapitole, která seznamuje s použitím přírodního kamene ve vybraných
pražských stavbách i volných plastikách. Přináší cenná zjištění nejen pro
středověkou a renesanční, ale i barokní architekturu, a to i v popisech
vnitřního vybavení kostelů. Přínosné
jsou i partie věnované moderní archi-

tektuře a nelze pominout ani trpělivou
práci, které bylo třeba ke zpracování
tak rozsáhlého materiálu, jaký se najde
na pražských hřbitovech nebo při rozboru staré i nové městské dlažby. Užitečné jsou jak přehledy stavebních
a dekoračních přírodních kamenů (kapitola 3.), tak partie týkající se péče
0 poškozené kameny a restaurátorských postupů (kapitola 4.).
Kniha těží z dlouholeté výzkumné
a přednáškové činnosti pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení
Národního muzea v Praze (D. Březinová-M. Bukovská), stavební fakulty
ČVUT v Praze (I. Dudková) a Geoindustrie Praha (V. Rybařík).
Lze jen uvítat snahu autorů - přiblížit architektům, historikům umění, sochařům i restaurátorům, stejně tak,
jako geologům a odborné veřejnosti
1 všem milovníkům Prahy - krásu
a užitečnost kamenné tváře našeho
hlavního města.
Zájemci o publikaci si ji mohou zakoupit v hlavní budově Národního
musea, Lobkovickém paláci a v Lapidáriu na Výstavišti za 190,- Kč.
E. Šamánková

Le bombardement de Bruxelles par Louis XVI et la reconstruction
qui s'en suivit 1695 - 1700
vyd. Archives ďarchitecture modeme, Bruxelles, 1992,294 stran + plán, ilustrace
V rámci tzv. urbání turistiky navštěvovaly v minulých letech zájezdy bruselské organisace ochránců města
ARAU Prahu. Tyto spíše turistické zájezdy měly i urbanistický program, na
němž Klub Za starou Prahu spolupracoval a v rámci spolupráce dostával
urbanistické bruselské publikace. Jednou z posledních byla luxusně vybavená bohatě ilustrovaná o bombardování

Bruselu Francouzi v r. 1695 a jeho obnově v letech 1695-1700.
V bojích Francie s Habsburky bylo
téměř po celé 17. století španělské jižní
Nizozemsko (dnešní Belgie) bojištěm.
V roce 1695 obléhala protifrancouzská
koalice Namur před třemi roky dobytý
Ludvíkem XIV. Aby odlákal pozornost
obléhatelů a demoralisoval obyvatelstvo nepřítele, přitáhl 12. 8. k Bru-
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selu maršál Villeroi se 70 tisíci vojáky
a tisícem vozil, město 13. - 1 5 . 8. 1695
48 hodin bombardoval a jeho podstatnou část (asi 5 000 domů) zničil a vypálil, takže z nich zůstaly jen trosky
a opět rychle odtáhl. Zničení Bruselu
otřáslo Evropou.
Kniha popisuje ničení i následně
přímo zázračně rychlou obnovu města
během 5 let. Okamžitě byla provedena
řada radikálních opatření pro rychlou
rekonstrukci
(ošetření
raněných,
ochrana ubytování, odstranění trosek,
zajištění materiálu, pracovníků i financí). Místodržitel Maxmilián Emanuel
Bavorský zamýšlel radikální přestavbu
v representační barokní město. Nepřál
tomu vývoj jeho osobní situace, ale
především narazil na městskou samosprávu, která v podstatě prosadila
obnovu na starém půdorysu, vycházela z vlastnických práv a to vedlo k obnově v dosavadním rázu. Obnovené
město charakterisovaly úzké parcely
a fasády domů s vysokými štíty.
Představy místodržitele se uskutečnily
jen v malém rozsahu na okraji města
(Bavorská ulice a náměstí, divadlo de
la Monaie).
Neprosadila se ani vůle místodržitele přestavět Velké náměstí s domy

cechů a soukromníků na jednotně pojatý representační prostor podle
okamžitě platných zásad. Na místě
zničených byly opět vystavěny domy
s nejednotnými úzkými fasádami bohatě zdobenými i plastikami a vysokými štíty. Tyto domy byly restaurovány
na přelomu našeho století především
zásluhou známého starosty Ch. Bulse
a jsou chloubou města. Autoři se
sympatiemi sledují tento způsob rekonstrukce, opírající se o historický
vývoj města a názory jeho obyvatel,
zřejmě vítají ztroskotání úmyslu vládce, zničené město radikálně přestavět
podle okamžitě platných zásad ideologicky vnášených zvenčí.
Z přestavby z konce 17. století zbylo
dnes asi 100 budov bez radikálních
změn. Mimo Velké náměstí se podařilo
v souvislosti se zpracováním knihy
prosadit památkovou ochranu u šesti
budov. Další bez ochrany postupně
mizí.
Ke knize patří plán středu Bruselu
s vyznačením plochy zničení a vyznačením všech dochovaných domů z obnovy po r. 1695 s jejich stručnými
popisy a řadou drobných fotografií.
/• Cejp

Zpráva jednateiská za rok 1995/1996
Tomáš Kleisner
V uplynulém období obracela se na
Klub Za starou Prahu celá řada
jednotlivců i institucí - od presidentské
kanceláře, přes státní úřady, instituce
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odborné až po spolky, ze spolupráce
s úřady vytkněme zde komisi územního rozvoje Prahy 1, která pokrývá
území z hlediska městské památkové

reservace klíčové. Předkládaná jednatelská zpráva překrývá se opět částečně s obdobím, o kterém referovaly
Zprávy č. 2 roku 1995 a doplňují ji
další články tohoto čísla.
V centru pozornosti stál bývalý kostel sv. Michala na Starém Městě, ohrožovaný nejenom snahou přepatrovat
jeho jednotný vnitřní prostor, ale také
záměrem osadit jeho střechu dvěma
řadami vikýřů. Tím byl by potlačen
sám charakter stavby jako kostela,
který se významně uplatňuje zejména
při pohledech ze Staroměstského náměstí a jeho součást z tohoto hlediska
vlastně tvoří. Ministerstvo kultury
uznalo za oprávněný protest Klubu
proti schválené již exploataci bývalého
chrámu.
Dlouhodobý klubovní odpor vůči
snahám zahájit novou velkou opravu
Karlova mostu, která není vedena zájmem a současnými potřebami středověkého díla, skončil velkým vítězstvím
a vynutil si nakonec redukci nadměrného záměru. Bude provedeno
průzkumné odkrytí až k rubu kleneb
v části od malostranské mostecké věže
až ke schodům na Kampu. Bude zřízena nezávislá komise, která posoudí
jednotlivé části mostní konstrukce. Po
té bude stanoven postup další opravy.
Podle klubovního návrhu bylo odmítnuto zpochybňování funkční železobetonové desky, vložené do mostu
během poslední generální opravy
v letech 1966 - 1976, která není příčinou závad. Zcela bylo zamítnuto odvodnění isolace mostovky šikmými
svody, které by prorážely klenby
mostu. Přijatý rozsah prací dává zcela
za pravdu Klubu. V této souvislosti je
třeba znovu se zabývat ochranou
mostních plastik, systematicky dnes
poškozovaných vandaly. Karlův most
potřebuje policejní patrolu, která

bude pravidelně procházet určenou
trasu.
Koncept územního plánu cituje
v průvodní zprávě správné obecné zásady jako je nedotknutelnost panoramat, ochrana bydlení a zeleně,
dopravní regulace, ale postrádá zakotvení konkrétních opatření, která by
zajistila ochranu památkové reservace.
Dopravní systém, který byl převzat
z nevyhovujícího ZAKOS, přivádí příliš mnoho dopravy do centra. Klub již
svého času dostatečně prokázal, že
magistrála by měla pouze propojovat
tři důležité čtvrti - centrum, Holešovice a Pankrác a nesmí být průjezdní komunikací přes střed města. Větší důraz
měl by územní plán položit na udržení
a novou výsadbu zeleně ve vnitroblocích, které jsou nyní hromadně zastavovány.
Na žádost poslanců zaslal Klub
parlamentu memorandum za dodatečné zvýšení prostředků na obnovu památek, které podporuje myšlenku, aby
z prostředků Fondu národního majetku byla v pěti letech jdoucích po sobě
vyčleněna vždy jedna miliarda korun,
která by posílila záchranu památek.
V nedávné době bylo vytvořeno několik programů, které mají za úkol zachování
a
obnovení
kulturních
památek. Existuje ovšem nedohledné
množství chráněných objektů, které za
dnešní ekonomické a organisační situace nelze pod žádný z uvedených
programů zařadit. Je to takzvaná drobná architektura, mnohé hradní zříceniny,
objekty
v
majetku
obcí,
nerestituované tvrze a zejména přečetné
vesnické kostely, jež z nejrůznějších důvodů nejsou v liturgickém provozu.
Mnohé z těchto objektů, po desetiletí
opuštěné a neudržované, jsou na hranici
stavebně-statického rozpadu. Jejich zničení je však z hlediska našeho kulturní-
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ho prostředí naprosto vyloučené. Nemáme nyní na mysli jejich okamžité
uvedení do bezvadného stavu, šlo by
vlastně především v řadě případů o jakousi první etapu záchrany, jež by zamezila pokračujícímu procesu chátrání
a rozpadu. Obdobný proces probíhal
s velkým zdarem v poválečném
Polsku, které nemělo pochopitelně
možnosti obnovit najednou obrovité
množství porušených historických staveb. Značný ohlas tohoto návrhu skýtá
naději, že nový parlament si uvědomí
až tragickou závažnost ohrožení našeho jedinečného historického sídelního
i architektonického fondu, který by bez
tohoto opatření jako celek nepřežil.
Pomník Praha svým vítězným
synům pod Emauzy bude obnoven.
Chybějící památník je kromě morálního
hlediska velký dluh naší doby jednak
vzhledem k celkovému řešení areálu,
jehož sousoší bylo nedílnou, nesmírně
působivou součástí, jednak z toho důvodu, že autorem celého řešení byl vynikající a vysoce zasloužilý architekt B.
Hypšman. Klub si je vědom obtíží, které
budou s obnovením spojeny, domnívá
se však, že dnešní širší iniciativa občanů
a spolků představuje vynikající základnu pro budoucí napravení této surové
nacistické křivdy.
Klub podpořil záměr
upravit
opuštěnou
klasicistní
kapličku
v Úvoze na malou galerii. Navržené
řešení
architektonickou
podstatu
drobného staveníčka ani jeho zjev neohrožuje, ale naopak, zajišťuje mu
další funkční budoucnost.
V přilehlé Seminářské zahradě stojící kdysi karmelitánský letní refektář
nedoporučil Klub využívat jako representační prostor města nebo luxusní
restauraci. Obojí vynucovalo by si totiž
příjezd automobilů až k objektu. Výletní restaurace má na tomto místě svou
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tradici, podle dalších zpráv dostal ji do
správy řád karmelitánů.
Podpořili jsme záměr zřídit Na
Slupi pomník Josefa Lady. Je to
myšlenka přínosná jak pro ocenění životního uměleckého díla, tak pro
zhodnocení významné komunikace,
spojující Vyšehrad s Pražským hradem
a s vlastním pražským trojměstím.
Vyhořelou Hergetovu cihelnu je
třeba obnovit v původním zjevu. Její
prostý vnějšek a prejzová mansardová
střecha i dřevěná nástavba jsou nedílnou součástí prvého plánu stoupajícího
malostranského
panoramatu.
Domníváme se, že obnovený objekt by
měl sloužit společenským a kulturním
potřebám a být současně dostupný
všem Pražanům. V této souvislosti připomeňme nezbytnost udržet přírodní
břeh
Malé Strany,
zjev,
který
v evropských velkoměstech nemá obdoby. Vysoce záslužná je aktivita obvodního úřadu Prahy 1, směřující
k záchraně bývalé cihelny.
U domu čp. 512-513 -1. v Havelské
ulici 1 setkal se Klub s nepřiměřenými
stavebními úpravami, které dokládají
diletantské nepochopení funkce historických konstrukcí. Poruchy byly vyvolány lokálními poklesy ve zdivu při
nároží, ostatní trhliny byly běžného
charakteru. Bývala by stačila oprava
narušeného zdiva, stažení táhly při nároží a zajištění trhlin. Místo toho je
nosná funkce kleneb a pasů nahrazována ocelovými nosníky pod klenbou
a příhradovou konstrukcí ve fasádě.
Snadno opravitelné masivní zděné
konstrukce se stoletou životností jsou
nahrazovány subtilní konstrukcí ocelovou, nesnadno opravitelnou a s řádově
nižší životností. I přes záporný posudek Pražského ústavu památkové péče
rozhodl se magistrát povolit tento
nesprávný a škodlivý zásah.

K velkému uspokojení domácí rady
Klubu padl návrh přestavět Slovanský
dům na Příkopech na hotel, který od
samého počátku ukazoval nekultivovaný nezájem o histprické hodnoty. Na
žádost obvodního úřadu vyjadřoval se
Klub následně k budoucímu využití
budovy.
Témuž úřadu postoupil Klub kritiku návrhu na rozmístění nadměrného
počtu
čekáren,
informačních
a reklamních sloupů a vitrin. V komorním prostředí městského jádra musí
být uliční mobiliář omezen na nejnutnější množství.
Klub byl upozorněn na návrh nového využití areálu Cibulky, který
předpokládal rozsáhlé demolice, přestavby a dostavby, které by celý architektonický
soubor
deformovaly.
Pražský památkový ústav projekt zamítl.
Klub upozornil na devastaci pomníku zemřelých vojáků I. světové války,
který je skryt na nádvoří fakultní nemocnice v bývalé jesuitské koleji na
Karlově náměstí. Nemocnice zjevně
peníze na opravu nemá, proto se akad.
soch. Jan Bradna uvolil zpracovat
návrh rekonstrukce a Klub podporuje
žádost nemocnice jako vlastníka památky o státní příspěvek.
Domácí rada připojila se ke stížnosti
MUDra A. Volkmana na neuvážený
prodej zámečku Hanspaulka, neboť
pokud již město samo nemá žádné
aktivity, které by zde mohlo realisovat,
je z dlouhodobého pohledu jistě výhodnější pronájem.
Záměr obvodního úřadu Prahy 6 zřídit v průchozí Písecké bráně svatební
síň nepovažujeme za vhodný, neboť leží
na historické komunikaci, spojující širší
areál Pražského hradu s jeho někdejším
předpolím, která by měla být aktualisována jako turistická spojka od stanice

metra. Namísto disposičních úprav,
které by poškodily původní památkovou podstatu bylo by lépe využít postranní prostory brány pro informační
a servisní účely turistiky.
.Záměr umístit* rodinnou vilu na
území zahrady při faře kostela sv.
Norberta ve Střešovicích je nevhodný,
celý areál je urbanistickou dominantou
severozápadní části Prahy a významně
ovlivňuje panoramatické i blízké pohledy. Pro zachování identity tohoto
pohledově důležitého místa, stejně
jako zeleně zahrady, nepovažujeme za
vhodné vstupovat do území novostavbou.
Klub zabýval se závažným narušením památkové zony v Karlině, kde
byl původní dvoupatrový klasicistní
dům čp. 65 na Sokolovské třídě 26
zvýšen o pět nových podlaží, pro která
si místní stavební úřad nevyžádal dobrozdání památkového úřadu. Takovouto věc neměla by řešit pokuta, ale
zbourání nepřípustných podlaží.
Mnohokrát měl Klub příležitost
upozorňovat stavební úřady na povinnost majitele udržovat památkové
objekty v dobrém stavu, dbát o estetickou stránku a nenechat domy chátrat,
někdy zjevně záměrně. Ve druhém
čísle klubovního věstníku z roku 1994
vyložil dr. D. Líbal pregnantně, že
Listina základních práv a svobod, stejně jako další naše zákony a předpisy,
pojímá vlastnictví jako závazek, ze kterého plynou nejen práva, ale i povinnosti. To se týče i chystaného
nového památkového zákona, ve kterém někteří poslanci chybně viděli zásahy do vlastnického práva.
Jenom heslovitě připomeňme další
zájmy domácí rady: protest proti
chátrání Horova mlýna v Klukovicích,
poškození novorenesanční Schubertovy vily v Liboci přístavbou, vrácení
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sochy sv. Jana Nepomuckého do Vojanových sadů, ztráta zařízení kavárny
Julišova hotelu na Václavském náměstí, poražený a nenahrazený strom
u stanice metra Malostranská, studie
transitního vlakového nádraží Praha Vítkov, částečné zachování areálu bývalé
Ringhofferovy
továrny
na
Smíchově, kritika nevhodného záměru
přestavět pohledově exponovanou
střechu vinohradské školy Na Smetance.
Program
vycházek
a
Hovorů
o Praze naplnila themata památková,
poznávací a literární, stejně jako dva
významné večery společenské: Prvý
k udělení Evropské ceny památkové
péče dru D. Líbalovi a druhý k 85. narozeninám Čestného předsedy Klubu,
dra O. Hory. Hovory o Praze nekonaly
by se bez laskavé spolupráce obvodní
knihovny v Praze 5.
Velmi úspěšná je spolupráce s Klubem přátel Českých Budějovic, drobný
podnět z řad jeho členů na zlepšení
údržby památného bojiště na Bílé Hoře
byl předán úředním místům. Pro Inženýrskou komoru zpracovává Klub studii o jejích pražských sídlech. Velká
Britanie připomínala si v roce 1995 sto
let trvání National Trust, památkové
organisace, která je dnes největším
správcem památek v zemi. Zástupce
Klubu navštívil londýnskou konferenci, kde byl náš spolek představen
a očekáváme návštěvu britské strany
v Čechách.
Novinářskou veřejnost Klub o svých
aktivitách informoval na tiskové
konferenci, kterou vlivem místopředsedy J. Hrubeše uspořádal Superlativ
klub.
Klubovní
archiv
posloužil řadě badatelů od soukromých zájemců po vědecké pracovníky
domácí i zahraniční, jedním z poutavých výsledků je kniha Pražský hrad
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za T. G. Masaryka, do které Klub poskytl některé fotografické unikáty. Nadále pokračují paní B. Augustová
a pan B. Lindauer v nové inventarisaci
sbírky map a plánů. Pan Josef Hrubeš
zahájil v polovině roku 1996 novou
činnost skupiny mladých, která se
nyní schází prvé úterý v měsíci. Náplň
je zatím dána přednáškami, vycházkami a výlety. Pan Milan Patka proslovil
24. dubna 1996 v Malostranské besedě
přednášku na thema "Pražské hodiny".
Díky panu Aloisi Vanouškovi pokračují práce na Olšanských hřbitovech.
Akad. mal. Karel Teissig věnoval svou
kresbu Týnského chrámu, podle které
byly vytištěny grafické premie pro letošní rok. Jednu z nich nechal autor zarámovat a nyní zdobí spolu s dalšími
předválečnými klubovními tisky naši
kancelář. Na zájmu členů záleží, zda se
obnovená tradice udrží i v dalších letech. Únorový seminář o barevnosti
má v tomto věstníku vyhražen samostatný oddíl, hlavní město Praha
podpořilo vydání materiálů částkou
20.000 Kč. Ministerstvo kultury znovu
podpořilo vydávání věstníku. Svěřenou mu románskou Juditinu věž
zpřístupňuje Klub všem zájemcům,
připomínáme například mezinárodní
kongres archeologů a hojně navštívenou vycházku Pražské informační
služby.
V uplynulém období rozhojnili tito
knihovnu a klubovní sbírky: pí Božena
Augustovi Praha 1: Obecní noviny
Malé Strany a Hradčan, 20 čísel z let
1990 - 1996; PhDr. Kateřina Bečková,
Praha 6: soubor 13 reprodukcí pražských vedut 19. století z nakladatelství
Schola ludus - pragensia; doc. Marie
Benešová, Praha 5: soubor 38 fotografií
původní zástavby pražského asanačního obvodu; p. Richard Biegel, Praha 8:

Židovské osídlení v Libni - zpráva
o lhostejnosti, strojopisná studie
z května 1995; 2 fotografie kostela sv.
Michala na Starém Městě, 1996; p. Miroslav Čvančara, Praha 3: soubor novinových článků s pražskou thematikou;
pí Růžena Dotřelová, Praha 1: Výroční
zpráva Klubu přátel Starého Smíchova
za rok 1938; Časopis společnosti přátel starožitností XXI, 1913, č. 1-4;
XXII, 1914, č. 1-4; XXIV, 1916, č. 1-4;
XXVI, 1918; klubovní legitimace PhC
Zdenky Sturzové za léta 1906 a 1908;
legitimace Umělecké Besedy prof.
Václava Miillera na období 1897/88;
PhDr. Zdeněk Dragoun: (autor), Rytiny v románské Malostranské mostecké
věži v Praze a otázka jejich restaurování, zvi. otisk, Archaeologia historka
19/94; pí Ada Dubská, Praha 2: tři soubory novinových výstřižků z 30. let, r.
1968 a 80. let; 4 pohlednice a 28 fotografií Prahy 20. - 50. let; JUDr. Zdeněk Dušek, Praha 4: V. Bartůněk,
Stručné dějiny zrušeného kostela sv.
Michala v Praze I., 1946; pí Jana Farková, Praha 1: soubor z majetku V. V.
Štecha (53 kreseb, grafik a reprodukcí;
2 pamětní diplomy z výstavy Arts Decoratifs et industriels Modemes v Paříži 1925; diplom čestného členství ve
spolku "přátelé starého Jindřichova
Hradce" ze dne 4. 2. 1969; Umění
v obrazech, B. Solarová (ed.), sešit 1. 10., (1934); Hollar č. 1, XXVII/1955;
Krajinářství. 16 předloh dle domácích
motivů
krajinných
provedl
B.
Wachsmann. Zvi. otisk příloh k Českému kreslíři; 5 otisků pečetí a medailí; J.
Wagner, kovový relieí zasazený do
dřeva s nápisem "Dr. V. V. Štechovi, 7,
7 x 13, 4 cm); V. V. Štech, Vltava ve
městě, 1932; soubor 113 kresebných
příkladů staré výstavby měst - studijní
pomůcka
brněnských
posluchačů
architektury z počátku 20. století z ma-

jetku arch. Liebschera; p. Jiří Heger,
Praha 1: V. Petrovský, Na jih od Petřína, 1968; J. Diviš, Loreta, 1966; B.
Hypšman, Sto let Staroměstského
rynku a radnice, 1946; Pražský hrad,
1964; M. J. Pulec, Vyšehrad, 1968; I.
Vlčková - Butelová, Zámecká knihovna v Kroměříži v letech 1752 - 1850,
zvi. otisk, 1971; soubor novinových
výstřižků; JUDr. Oldřich Hora, Praha
1: Národní divadlo, rekonstrukce a dostavba okolí. Den otevřených dveří
Zprávy Klubu Za starou Prahu, 1978;
E. Hruška, Nový život v historických
jádrech, 1976; pí Daniela Houšková,
Praha 3: (editorka), Řád cisterciáků
v čekých zemích, 1994; Poutě do Staré
Boleslavi, kat. J. Royt, D. Stehlíková
a P. Štěpánek, 1995; Z. Hazlbauer,
Historické kamnové kachle z Rabštejna
nad Střelou, 1995; p. Josef Hrubeš,
Praha 10: (autor) + E. Hrubešová, Pražské domy vyprávějí, 1995; p. Vladimír
Huppert, Německo: (autor), grafický
pohled na Prahu, "Praga Bohemiae
metropolis"; Ing. arch. Josef Hyzler,
Praha 1: Návrh budovy pro radiotelegrafickou stanici v Poděbradech
arch. B. Kozáka, 1922; pí Dianě Kets,
Belgie: písemný a obrazový materiál
kultu sv. Jana Nepomuckého v Belgii;
p.Tomáš Kleisner, Praha 4: Soupis
historických periodik z fondu studovny Městské knihovny v Praze od
konce 18. století do roku 1950, L. Kůhr
(ed.),1992; Soupis článků o Praze za
rok 1993, Eva Plevková (ed.), 1994;
Soupis ... za rok 1994, táž, 1995; Pavel
Blažek, Průvodce Prahou bezpečnou,
1992; M. Mžyková, Valdštejnský palác
v Praze, ČTK-Pressfoto; J. Vrchotka,
Národní museum v Praze, 1988; L.
Sršeň, Budova Národního musea
v Praze, 1991; Z. Drobná: Památník
F. Palackého v Praze, 1990; J. Diviš,
Pokladny pražských cechů, 1984;
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P. Fojtík + F. Prošek, Sto let pražských
elektrických drah, 1991; M. Pistorius,
Praha v grafice pěti století, 1989; P.
Scheufler, Pražské fotografické ateliery
1839-1918, 1988; P. Scheufler (ed.),
Langweilíiv model Prahy, ČTK Pressfoto; M. Reaburn, Dějiny architektury, 1993; Památky a příroda č. 5 /
1988; Umění č. 5/1995; Architekt č. 5 /
1996; Z. Lukeš, Plečnikovy jižní zahrady Pražského hradu; Náčrtky a zápisky z Pelhřimovska, Okresní museum
Pelhřimov, 1991 - 1995; P. Heřman,
Praha secesní, ČTK-Pressfoto; materiál
z konference Europa Nostra "Zapojení
mládeže do ochrany památek", Cardiff
15. - 20. 9.1993; R. Dean, Chirk Castle,
National Trust 1990; R. Thomas, For
Ever, For Everyone ... 100 Years of the
National Trust in Wales, 1995; Young
People and Architectural Heritage, P.
Mardaga (ed.), UNESCO 1990; T.
Lewis, A Window on Williamsburg,
Williamsburg 1994; mapy Praha včera
a dnes 1 - 3, Kartografie Praha 1990 1993; grafická these Pavla Vodičky
z Plzně (1707), ze souboru Theses in
Universitate Carolina Pragensi Disputatae, vydávaného O. J. Blažíčkem,
Pars IV, Folio 6, No 359, 1967 - 1972;
soubor 5 grafik nakladatelství Odeon
(Václav Hollar, Pússingen, (1636); Jana
Reinerová, Kostel sv. Jakuba, [1987];
anonym, Norimberk, [1810]; anonym,
Praha z jihu, [1618]; Vincenc Morstadt,
Vyšehrad, [1835]); pí Jana Koštovalová
- Drahotušská, Praha 6: (autorka) + M.
Horyna + J. Hrubý, Oldřich Drahotušský - život a dílo, Plzeň 1996; Vladimír Koštoval - výběr z životního díla,
kat. J. Rataj, 1987; M. Horyna, Kladruby, Plzeň 1983; J. Čechura, Kladruby
v pohledu devíti století, Kladruby
1995; Kladruby - leporelo 9 fotografií J.
Gryce; Vladimír Koštoval, dva modely
chrličíi katedrály sv. Víta jako návrhy
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suvenýrů pro hlavní město, cín, 21 cm,
nápisy na podstavci "Praha - Hrad",
okolo r. 1967; Oldřich Drahotušský,
3 cínové reliefy k výzdobě zvonů dílny
Rudolfa Manouška (Sv. Alois Gonzaga, v. 17, 5 cm, 1970, kostel ve Vlachově Březí; Panna Maria z Turzovky,
v. 16 cm, 1970, kostel ve Stropkově;
Panna Maria Pasovská, 11, 5 cm,
kolem 1970); p.Venceslaus Kruta,
Francie: Commission de vieux Paris, č.
1 - 5, Ville de Paris 1995; mgr. Karel
Ksandr, Praha 7: (autor) + M. Benešová, Josef Zítek a pražské Rudolfinum,
1995; Ing. arch. Vojtěch Láska, Praha
4: K problematice obnovy barevnosti
barokní architektury, strojopis 1977,26
stran; PhDr. Dobroslav Líbal, Praha 2:
(autor), Domažlický okres ve středověku, Domažlice 1995; Soudobá architektura v historickém prostředí, M.
Benešová (ed.), 1994; Monuments
Historiques No. 188, Paris 1993; Antonín Matějček (1889 - 1950). Sborník
z konference, 1989; Historický věstník
Stříbrska, 1995; p. Radek Lunga, Praha
8: soubor 15 fotografií z Kostnice,
Trocnova, Betlémské kaple a Karolina;
Zprávy Klubu Za starou Prahu, 1980;
Pražská krematoria, J. F. Mólzer (ed.);
A. Rylaňce Smith, Rekreační přehled
Prahy. IV. díl Pražského přehledu sociálních institucí, 1920; Ing. Jiří Novák,
Praha 8: Umění 11/ 1929 - XI/ 1938
a dalších 21 volných čísel z ročníků
XI/ 1938 - XVII/ 1945; p. Marek Pisko,
Praha 1: Šluknovsko - přehledná
mapa; Krásná Lípa - orientační plán
města; J. Novotný, Podskalská celnice
na Výtoni, 1990; doc. Rudolf Pohl,
Praha 2: (editor, spolu s V. Macurou),
Osudový vlak. Sborník přednášek
z konference k 150. výročí příjezdu
prvního vlaku do Prahy, 1995; pí Eva
Rehanzlová, Praha 3: fotografie kostela sv. Bartoloměje na St. Městě, pohled

ke kruchtě, 1935 (?); prof. Hugo Rokyta, Praha 5: (autor), Prag, 1995; MUDr.
Harald Salfellner, Praha 1: Franz Kleček, Aus meinen dreissigjáhrigen
Erinnerungen als Prager Kleinseitner
Fiaker, 1996; p. Eduard Šmejkal, Praha
1: 17 čísel Výtvarné kultury III/1979 VI/1982; akad. mal. Karel Teissig,
Praha 8: (autor), grafický soubor Pictures from Prague/ Bilder aus Prag; p.
Vladimír Uher, Praha 4: čtyři fotografie plastik z majetku prof. V. V. Štecha;
RNDr. Vladimír Váňa, Praha 2: A. Postřihač, Karlov, 1903; A. Brousil, 700 let
od založení kostela sv. Havla na St.
Městě pražském, 1934; V. Rosický: Staroměstský orloj v Praze, 1923; V. Vojtíšek: U černé růže, 1913; Pamětní list
o stavbě sokolovny v Riegrovýcyh sadech; p. Alois Vanoušek a kolektiv
spolupracovníků: dokumentace Olšan-

ských hřbitovů z posledního desetiletí;
Městské museum v Moravské Třebové: Současné problémy historického
města. Sborník příspěvků z konference, M. Třebová 1996; Nadace V. V,
Štecha ve Slaném: Monumenta rediviva - Památky restaurované v 1. 1990
-1993 na Kladensku a Slánsku, VI. Přibyl (ed.), Kladno 1993; Novostrašecko
na kresbách Václava Fialy, Kladno
1994; Státní ústav památkové péče:
Barevnost fasád. Zvi. číslo Zpravodaje
památkové péče a ochrany přírody,
1983; Ústav dějin umění AV CR: seznam děl z knihovny Cyrila Merhouta,
zakoupených roku 1969. (Hlavní část
knihovny je uložena od r. 1973
v Klubu); Útvar rozvoje hl. města
Prahy: soupis klubovních fotografií,
pořízený v 70. (?) letech.

Vlastivědný klub Prahy 9 nabízí stránky svého zpravodaje "Rokytka" k publikování členům Klubu Za starou Prahu, kteří
se zajímají o historii, vlastivědu nebo o dění v této části
hlavního města. Rokytka vychází čtrnáctidenně v nákladu deseti tisíc výtisků. Rukopisy lze zasílat na adresu: Vlastivědný klub Prahy 9, redakce Rokytky, Obecní
dům Vysočany, Jandova 4, Praha 9.
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Zpráva pokladní
Jan Cejp

Rozhodujícím příjmem hospodaření Klubu Za starou Prahu jsou členské příspěvky. Po ztrátách v předchozích letech je běžné hospodaření Klubu Za starou
Prahu již druhý rok aktivní. Podílí se na něm podstatně poukaz Inženýrské komory 50 tisíc Kč, který bude použit ke koupi počítače. Přebytek vytváří reservu nutnou pro adaptaci místností pronajatých v Juditině věži.
Dvakrát ročně vycházející Zprávy zlepšily informovanost a kontakt se členy,
ovšem za cenu značných nákladu, ke kterým přistupuje i zvýšená poštovní sazba.
Z toho důvodu vkládá domácí rada poštovní poukázku do obou čísel a žádá
každého člena, aby zvážil možnost podpory celkového klubovního usilování. Při
platbě složenkou je žádoucí uvádět v rubrice "variabilní znak" číslo členské legitimace pro lepší identifikaci platby na výpisech z účtu. Složenku můžete zaplatit
v každé spořitelně v republice a ušetříte poštovní poplatek sobě i další manipulační poplatek Klubu. Výhodné je osobní placení v klubovních úředních hodinách.
Všem příznivcům patří dík za jejich zájem a pomoc.

Účetní závěrka Klubu Za starou Prahu za rok 1995:

ROZVAHA

Pokladna
Účet u České spořitelny č. 4050853-018
Vkladní listy a certifikáty
Částka 2 zrušených vkl. knížek
z dědictví R. Masopustové
Záloha pokladny
Vzrůst majetku
Celkem v Kč
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počáteční stav

konečný stav

2 501,70
61 598,09
50000,00

39,30
74 570,69
116 727,00

22848,30
250,00
54 138,90
191 086,99

191 086,99

VÝSLEDOVKA
vydání
Materiál pro Olšany
Elektřina
Opravy a údržba
Telefon
Poštovné
Nájemné
Kancelářské potřeby
Materiál
Časopisy
Knihy
Tisk Zpráv (100 754,20) a známek (1 830,-)
Pohoštění
Květiny
Poplatky spořitelny
Rozmnožování
Materiál pro dokumentaci Prahy 3 (dotováno)
Placené členské příspěvky
Vysavač
Ostatní
Členské příspěvky
Dary
Dotace
Úroky
Poukaz Inženýrské komory
Přebytek příjmů nad vydáními

89921,00
1 255,00
39900,00
21 577,80
50000,00

54138,90
202 653,80

Celkem v Kč

Zrušené knížky z dědictví
po Růženě Masopustové
ČSp Vyšehradská 21
č. 14-511477-1
č. 14-514051-2

1190,40
5 040,70
1146,00
2504,40
11023,60
1805,00
1 806,10
2 762,20
797,50
300,00
102 584,20
1 038,50
1808,00
3 087,90
1565,60
5 055,80
2 546,00
1000,00
1453,00
148 514,90

příjmy

202653,80

jistina při dědictví

úrok

celkem

9 757,90
13090,40

1 749,50
2 203,30

11507,40
15293,70

22848,30
68 300,10

3952,80
4 274,20

26801,10
72 574,30

Celkem v Kč
Nezrušená knížka č. 10 550827-7

79

MAJETEK V DM
ROZVAHA
počáteční stav
Účet ČOB č. 01-35576000/0300
ČOBč. 35576001
Zisk roku 1995

1 697,22
26 400,00
884,43

Celkem v DM

28981,65

konečný stav
-

981,65
28000,00
28981,65

VÝSLEDOVKA
vydání
Úroky
Daň
Poplatky
Zisk roku 1995
Celkem v DM

příjem
1 201,44

297,70
19,31
884,43
1 201,44

1 201,44
24.1.1996
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Barevnost průčelí

Barevnost dnes patří k nejvolnějším parametrům památkové péče,
proto pokládal Klub Za starou Prahu za účelné zamyslet se nad dnešním stavem *a možnostmi stanovení určitých limitu. Díky pochopení
knihovny Národního musea v Praze konal se v musejním přednáškovém sále ve čtvrtek 29. února 1996 odpoledne seminář, věnovaný barevnosti městských fasád. Mohli jsme navázat na konferenci
Barevnost fasád z roku 1982, s přihlédnutím ke změněným společenským poměrům.*
Kromě připravených referátů, uveřejněných v autorské podobě, zazněla i řada diskusních příspěvků, které redakce mírně upravila pro
tisk, vždy však se zachováním věcných informací. Magnetofonový
záznam celého setkání je uložen v klubovním archivu. Do našeho
souboru zařazujeme i příspěvky z časových důvodů neproslovené.
Poděkování patří všem, kteří pomohli seminář realisovat.
Tomáš Kleisner

* Zprávy památkové péče věnují se problematice systematicky, připomeňme namátkou přílohu jejich 4. čísla z roku 1993, Fasádní nátěrové hmoty k povrchové úpravě historických
budov P. šťastného
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ÚVODNÍ PROJEV
Kamily Matouškové, ministerstvo kultury
Děkuji Vám, dámy a pánové, že jste zde v takovémto počtu, děkuji také Klubu
Za starou Prahu, že uspořádal dnešní setkání na téma, které se zdánlivě jeví z hlediska památkové péče jako okrajové, protože každý ví, že barev na trhu přibylo
a že "trh vše vyřeší", ale toto zdání strašlivě klame. Přála bych si, aby jednací sál
byl nejméně čtyřikrát tak velký, aby zde lidé ještě stáli, neboť si myslím, že následující příspěvky by měly zaznít široce a být publikovány.
U nás máme nyní období, kdy je všeho dostatek. Na trhu lze dostat téměř jakoukoliv barvu jakéhokoliv složení. Nabídka je velmi důležitá, ale pokud máme
co do činění s památkově chráněným prostředím, tak kulturní památky přidávají
kriteria výběru, která nám nedovolují využít celou šíři a nutně vylučují velkou
část nabídky. Kulturní památky již prožily různé přeměny, v průběhu historie jakoby se i oblékaly do různých barev; barevnost z hlediska jednotlivé stavby měla
svou posloupnost a logiku, danou šíří sociálně - ekonomického klimatu, tehdejší
nabídky, vnímání a obliby barev. Vnímání barev do značné míry vždy působilo
z památky jako to nejdůležitější. Každý ví, že zrakové vnímání činí řádově asi
90 %, že máme vnímání rozumové, ale máme také velice důležitou složku vnímání emotivního, které bych chtěla zdůraznit. Otázka prožívání je určována právě
emotivním vnímáním. Když bychom se podívali na jednotlivou stavbu, setkali
bychom se jednak s rovinou jdoucí přěs její změny, ale je třeba vzít v úvahu i to,
že jednotlivá památka byla součástí širšího prostředí, které se nějakým způsobem
harmonicky proměňovalo a jestliže bychom nazírali památku jenom isolovaně
a vybrali si k realisaci z příslušného období nějaký doložený barevný tón, tak se
nám vůbec nemusí podařit dosáhnout zamýšleného efektu, protože mezitím se
okolí změnilo, škála barevnosti se proměnila. Autenticita prostředí si někdy dokonce vyžádá odchýlit se od zcela přesně historicky doložené barevnosti, protože
akcent a charakter barevnosti prostředí, který dává konkrétnímu místu - čtvrti,
městečku - jeho charakter, se proměnil a je třeba ho velice citlivě dotvářet. A ještě
jedna důležitá věc: barvu umíme dnes řádně pojmenovat 10 či 15 mezitóny,
světlostí, chladem, ale neumíme ji pojmenovat dostatečně z hlediska toho, jak působí na člověka a já bych řekla, že okr může být zrovna tak teplý jako studený,
příjemný jako odpudivý. Jenom obyčejný název tuto věc neurčí.
Abych nemluvila příliš dlouho, protože zde budou velice fundované a širší příspěvky, tak bych jenom chtěla dodat, že je potřeba vzít si k ruce i psychologii,
architekturu i odborníky, kteří rozumějí zmíněné emotivní složce. Je třeba dbát na
onen podstatný efekt charakteru místa. Nedopusťte, aby se tento charakter zamaloval štětkou.
Tomáš Kleisner
Děkuji za úvodní slova, pant ředitelko. Má stát k disposici nějaké nástroje, které
umožňují udržet dnešní, respektive tradiční charakter barevnosti historických měst - ať již
formou metodických doporučení nebo snad i sankcí?
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K. Matoušková
y Nepřeceňujte moc ministerstva kultury. Máme tady památkový zákon, spoustu orgánů
památkové péče, Stavební úřady a odborníky a zákon jim dává možnost o těchto věcech rozhodnout. Budeme vydávat směrnice pro obnovu kulturních památek, aby se každý laik
v oboru rychle zorientoval, stejně jako úředník, který například uvolňuje příspěvky z nějakých zdrojů na obnovu. Bude tam i kapitola o barevnosti. Pokud stát poskytuje finanční
prostředky na obnovu, je barevnost věcí odborného rozhodnutí a památkového dozoru.
K BAREVNOSTI PRŮČELÍ
Dobroslav Líbal
Před více jak 13 lety proběhl v Praze pracovní seminář na téma Barevnost
fasád, uspořádaný Státním ústavem památkové péče a Státním ústavem pro rekonstrukce. Přednesené příspěvky vydal o rok později SÚPP v samostatném
sborníčku*
%
Programem tohoto setkání je stručné zhodnocení dosavadního vývoje
a soustředění se na metody praxe a její barevné materiály.
Myslím, že dnes není již třeba opakovat, že barevnost průčelí historických
architektur je nedílnou součástí jejich výsledného výtvarného zjevu, který je neodmyslitelný od plhého jejího uplatnění. V tomto směru vyznělo i závěrečné doporučení semináře, otištěné v citovaném sborníčku.
Uvedení autentické barevnosti do památkové praxe je ovšem daleko
nesnadnější, než bychom si představovali. Optimální se jeví situace, kdy byla původní, mohli bychom říci "autorská barevnost", zjištěna mimo jakoukoliv pochybnost. Vzpomínám v té souvislosti na mé odhalení původní barevnosti na
průčelí prvního pražského rekonstruovaného domu "U cenzorů" čp. 798-1. v ulici
U obecního dvora, v raných padesátých letech. Fasáda dvojposchoďového domu
pocházela z jeho raně klasicistní přestavby podle dochovaného plánu stavitele Zachariáše Fiegertha z roku 1795. Všechny převahou dosud barokisující články byly
sytě okrově žluté, zatím co plochy průčelí byly natřeny barvou popelavě fialovou,
jejíž původní tón byl poněkud transformován. Poznaná kombinace barev byla
rozhodně značně originální. Přenesli jsme zjištěnou barevnost na nárys průčelí
domu v měřítku 1 :100, výsledný dojem byl velmi působivý, ale současně krajně
nezvyklý. To byl patrně jeden z důvodů, proč fasáda domu byla provedena
v jednotném světlém tónu.
Nezvyklost původní barevné kombinace působí vůbec velké problémy. Vzpomínám na průčelí Harrachovského paláce čp. 939-11. v Jindřišské ulici, dlouhodobého sídla útvaru stavebněhistorického průzkumu Státního ústavu pro
rekonstrukce. Mojmír Horyna tu ve spolupráci se mnou odhalil původní barevnost pozdně barokního průčelí v silně nezvyklé kombinaci modré a bílé. Při
realisaci byla působivost modré poněkud zeslabena, aby se neprojevovala tak ná* Barevnost fasád. Zvláštní číslo Zpravodaje památkové péče a ochrany přírody, 1993, 214
stran
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pádně. Celkový dojem obnoveného průčelí byl velmi kladriý a zajímavý. Je proto
zcela nepochopitelné, že nový nabyvatel paláce nahradil zakrátko původní barevnost neutrálním béžovým tónem. Není mi známo, jak na tento zcela nesprávný
a hlavně nekulturní zásah reagovali pražští památkáři.
Mohu uvésti ještě jeden významný příklad objevení a znovuuplatnění originální barevnosti a sice na Pražském hradě na někdejším ústavu šlechtičen čp. 2-IV.
Pečlivý průzkum ing. arch Viktora Procházky tam zjistil velice pozoruhodnou barevnou kombinaci zelenou a bílou. K jeho vyzvání jsem nálezy prohlédl a doporučil jejich plhé uplatnění. Vzpomínám, že tehdejší reakce odborné veřejnosti byla
zčásti poněkud rozporná.
Hrála tu určitou roli nepochybně skutečnost, že se po řadu let u barokních průčelí aplikovala pouze kombinace červené a bílé. Do budoucna bychom měli
důsledně dbát o prosazení obnovy původní barevnosti bez ohledu na to, zda se
současným uživatelům líbí či nikoliv.
Případů, kdy se jednoznačně prokáže poznatelná existence barevnosti odpovídající době vytvořeného průčelí, není ve skutečnosti mnoho. Často jsou zjištěné
stopy tak omezené a náznakové, že nedovolují vytvořit závazné konečné závěry,
jež bylo by možno barevně realisovat. Může nastat i druhá alternativa. Považuji
za správné aplikovat zjištěnou barevnou kombinaci/ která rozhodně nepatřila
k původnímu či alespoň dávnému řešení fasády, ale je spolehlivě prokazatelná.
Obnovená druhotná barevnost není sice "autorská", ale lze ji považovat za doklad
následné proměny vzhledu budovy, který zasluhuje, aby byl respektován.
Dosti častá je situace^ kdy hloubkový průzkum neodhalí žádné výraznější
stopy barevnosti, ani původní, ani následné. Na zdařilé řešení tohoto stavu nejsme pravděpodobně ještě plně odborně připraveni. Chybí nám doposud systematické studium a poznání vývoje barevnosti průčelí od konce renesančního
období až po sklonek klasicismu. Za předpokladu základního seznámení se
s uvedenými proměnami bylo by asi nejúčelnější vypracovat v případě chybějících náznaků barevnosti soudobý návrh, který by nejlépe odpovídal původní
vzhledové atmosféře a v rámci celkového zjevu budovy nepůsobil disharmonicky.
Uvedený postup je rozhodně velmi obtížný a jeho výsledek by mohl být problematický. Přesto však dávám u historických průčelí z doby aplikace barevnosti přednost jejímu uplatnění před nedostatkem barevného pojednání. Musíme si totiž plně
uvědomit, že řešení barevnosti nemělo jen poslání výtvarněestetické, ale že bylo
vždy koncipováno v těsné a bezprostřední vazbě na architektonické členění stavby. Barevnost měla za poslání zvýraznit, případně ztlumit a zeslabit určité části
průčelí, podtrhnout jejich plasticitu. Byla nespornou součástí jeho tektonické působivosti.
Tato skutečnost upadla v zapomnění někdy ve druhé třetině 19. století, kdy se
uplatňovalo barvení průčelí jako celku podle pokynu stavebního úřadu. Tento
postup, s jehož důsledky se dosud setkáváme, nemá s principy barevnosti průčelí,
tak jak ho chápala starší slohová období, vůbec nic společného. U barevnosti
nestačí ovšem jen dojem prvních týdnů, měsíců, ale její dlouhodobé plné přežívá-
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ní, což je mimo jiné podmíněno volbou vhodného materiálu. K tomuto účelu je
především určeno naše setkání.
•T. Kleisner
V Praze je několik málo pozoruhodných barokních architektur, které mají podle všeho
původní fasádu, například Dientzenhoferova budova Lužického semináře Čp. 90 na Malé
Straně. Jakým směrem by se měla ubírat péče o jeho průčelí?
D. Líbal
Mělo by se intaktně zachovávat včetně osazení oken ve špaletě, neboť fy s tím nedílně
souvisejí. Těch domů je několik, například čp. 466-111. U dvou hrdliček nebo čp. 295-111.
v Prokopské ulici. To jsou klasická, taková dientzenhoferovská průčelí, která se zázrakem
zachovala a která jsou podle mého názoru ve svém pojednání stejně hodnotná jako například disposice, Průčelí je nedílnou součástí celku, na což se právě trochu zapomíná. Je zajímavé, když studujete stavební spisy, tak od takových 40. let 19. století se kolattduje dům
a výslovně je uvedeno - čekejte na urCení barvy. Dům se tedy pak natřel celý, tak jako donedávna většina těch starších domů byla natřena na zeleno. To s barevností nemá nic společného, barevnost dle mého názoru opravdu byla součástí tektoniky domu, proto je
nesmírně důležitá.
Josef Štulc, Státní ústav památkové péče
Příspěvek dra Líbala, zejména jeho zpráva o smutné záměně barevnosti v Jindřišské
ulici, mně připomenul loňskou velice zajímavou přednášku významného italského památkáře, prof. Paola Marconilto, o restaurování architektury, kde se dotknul problému barevnosti* Pak v diskusi se k tomu vracel a citoval podle mého soudu velice moudré
a prozíravé opatření římského magistrátu, který klade jako povinnost vlastníkovi dodržet
dokladovanou barevnost a povinnost získat zvláštní povolení, pokud chce barevnost změnit. To svědčí o tom, že Italové si uvědomují, že barevnost je stejně významnou složkou
architektonické komposice jako detail. U nás by asi nikoho nenapadlo otlouci nebo proměnit štukovou fasádu, aniž by k tomu měl zvláštní povolení, ale v případě barevnosti k tomu
dochází a já sdílím názor dra Líbala, že k tomu dochází zejména v Praze naprosto svévolně,
aniž bych viděl důvod, proč barevnost, která existovala a kterou já ještě pamatuji - domy
v Rytířské nebo ve Sněmovní ulici - a která mohla být ještě barevností většinou na základě
před 30 nebo 40 lety provedeného průzkumu, je najednou úplně změněna, většinou tím
směrem, který charakterisoval dr. Líbal, ve velice plytké škále. Prokazatelně víme, že barevnost v českém baroku hrála velice výraznou roli a proměna našich měst v 19. století
v podstatě byla důsledkem úplně změněného slohového cítění. Ale chceme - li obnovit barokní dům, musíme pochopitelně barevnost chápat jako jeden z nástrojů aparátu tvorby
tehdejších architektů. Já cítím, že by bylo moudré, kdyby se nám podařilo nějakou lokální
vyhláškou, ne - li celostátně působící, obdobnou zásadu zavést. Nechci přliš nadsazovat,
ale pro mně co nová změna barevnosti v Praze za posledních 8 až 10 let, to zklamání.
* referát o přednášce P. Marconiho Architekt a památky otiskl Jaroslav Petrti, Zprávy památkové péče č. 7,1993,292 - 295
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T. Kleisner
Určitý předstupeň takovéto vyhlášky pražský magistrát již vydal na sklonku minulého
stoletípo té co bylo kritisováno natírání průčelí olejovými barvami, včetně portálů a sochařských článků. Tehdy pražská radnice na popud odborné veřejnosti tento způsob majitelům domů zakázala a dovedla je i přimět k předělání příliš křiklavého nátěru
Jan Bradna
Součástí fasád jsou kamenné články - ^portály, římsy, hlavice pilastrů, patky, sokly.
V současné době jsou tyto prvky při opravách tzv. patinovány a scelovány černou barvou
do tónu, který je vlastně zašpiněný důsledkem spadu. Uvedu jako příklad světlé průčelí
kostela sv. Ignáce, kde v horní části objevují se najednou černé body těchto prvků nebo kostel sv. Jana Nepomuckého na Novém světě, který má velice světlý, šedavý jednolitý barevný tón, náhle přerušený úplně černými římsami. Restauroval jsem tam sochy a toto bylo
uděláno svévolně, kámen byl přitom docela dobře zachovalý. Nebo vloni dokončený kostel
Panny Marie Sněžné má světle žlutý kámen a kameny rohové jsou zase scelené takovým
šedo-čemým nátěrem. Myslím, že je škoda takto znevažovat vynikající materiál. Chtěl
bych se zeptat, jak by se tomuto mohlo zabránit nebo zda by tyto prvky, které tvoří součást
architektury, by neměly být barevně zakomponovány v barevnosti fasády.
D. Líbal
To je otázka památkového dozoru. I když v minulosti byla většina těchto prvků barevných. Je to ovšem nepatrně nebo není vůbec zachováno, takže domnívám se bylo by
těžké a velmi odvážné se na tuto cestu pouštět, když by nebyly naprosto jednoznačné
předpoklady poznání. To, co uvádíte, je samozřejmě barbarství, které vzniklo nedostatečným památkovým dekorem, to se jinak nedá vysvětlit.
Josef Hejzlar
Asi před 20 lety byla obnovena fasáda křížovnického kostela sv. Františka, údajně podle
původní barevnosti, provedena byla podle mého soudu nesprávně. Barva je konstruktivní
a prostorový prvek, to se týká slohových staveb a zejména staveb barokních. Po sejmutí lešení v celkovém panoramatu působil kostel velice podivně, až řekl bych divadelně. Samozřejmě je třeba zachovat původní barevnost, studovat ji a hledat, ale v případě, že se do
dnešní situace nehodí, pak je třeba uvažovat o jistém kompromisu, jinak bychom upadli do
otrockého dogmatismu. Nyní se často hovoří o věži zámku v Českém Krumlově, zda bylo
správné obnovit starý stav. **
D. Líbal
Obnova kostela sv. Františka byla, myslím, provedena ještě za památkové účasti dra
šperlinga, pokud vím podle jakéhosi nalezeného nákresu. Jistá odvaha spočívala v tom, že
* Za starou Prahu, XI, 1926, s. 31 např.
** V. Girsa, P. Jerie, J. Severa: Obnova malované výzdoby věže Hrádku v areálu státního
zámku v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče č. 3, 1994, s. 7 8 - 8 1 ; A. Kubíková:
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věc provedli nikoliv podle nálezů ha stavbě, nýbrž podle kresby, klerá možná neodpovídala
plně ani realitě a nakonec realisace nedopadla dobře.
Jinak to, co říkáte v závěru, je problematické. To by trochu mohlo vésti k jakémusi nihilismu, že by se pak řeklo "ono se to do toho prostředí nehodí, tak tam dáme něco jiného".
Domnívám se, že je správná zásada, podle které autorská barevnost vytváří autenticitu
budovy a její tektoniku. Barvení mělo podtrhnout členění nebo ho eventuálně potlačit. Připouštím, že mohou být výjimky.
Jan Cejp
Vzpomínámm si, jak se v Klubu diskutovalo o barvení Hradu, kde byly samozřejmě
použity barvy mnohem decentnější než dnešní teatrální barvení, a tenkrát doc. O. J. Blažíček řekl, že by bylo skoro lepší, když jsme si již zvykli, ponechat zažitou tvář. *
J. Štulc
Chtěl bych se ještě vrátit ke křížovnickému kostelu, protože jsem k tomu již kdysi určitou kritickou výhradu publikoval.** Domnívám se, že zvolený princip správný byl, východiskem nebyly přímo hmotné nálezy na exponovaném tamburu kostela, protože jeho
omítka byla v mezidobí několikrát vyměňována. Skutečně se vycházelo z ikonografického
podkladu, ale špatná byla dle mého názoru aplikace. Je nápadné, že na olejovém obraze,
který ukazoval původní barevnou skladbu, byla stejnou sytostí vyjádřena odlišnost
různých kamenů na portálu a na fasádě, jako pokračující barevnost na tamburu. Tambur
měl být evidentně pojednán v sytosti patinovaných barev portálu, složeného ze šedého
a červeného sliveneckého mramoru. To koresponduje s poznatkem vídeňského bádání, že ve
stejné době Fischer z Erlachu a Lucas von Hiídebrandt ilusivně imitují i na exteriérech
různé druhy mramoru. Myslím, že v Praze byla aplikována nevhodná sytost a použita nevhodná technologie, tuším nějaký akronát, který ani po letech není schopen přirozeného
stárnutí a dnes se projevují ty nejnesympatičtější důsledky umělin - odlupují se jakési pucltýřky a vznikají skvrny, které působí velice odpudivým dojmem. Zdá se mi, že princip,
použitý u křížovníků, lze těžko napadnout, ale aplikace se nepovedla
technologicky
a možná i koncepčně.
Helena Mesická, Státní ústav památkové péče
Ráda bych se dostala k aplikaci barokní barevnosti na pseudobarokní a pseudoslohové
domy poslední třetiny minulého století. Jsem přesvědčena, že mají být monochromní,
avšak dnes se hojně tato architektura opravuje a zpravidla natírá nejméně dvěma odstíny.
D. Líbal
Asi jednoznačně neodpovím. Vzpomínáte - li si na velkou akci "Obnova pražských
fasád " za primátora Černého v druhé polovině 60. let, tak například Vinohrady byly velmi

* 0 . ]. BlažfČek: K barevnosti pražských fasád, Zprávy Klubu Za starou Prahu 1980, s. 28 - 30
** J. Štulc: K nové barevnosti tamburu a lucerny křížovnického kostela v Praze, Památky
a příroda č. 10,1984, s. 599 - 602
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pestré. Domnívám se, že řešení neobarokních fasád vychází přece jenom z úplně jiných
principů než baroko a aplikovat jeho barevnost by nebylo správné.
Petr Macek, Státní ústav památkové péče
U kostela sv. Františka prováděl se průzkum a dokumentoval zajímavou věc, která byla,
jak již říkal dr. Štuk, nesprávnou realisací znehodnocena. Vlastní tambur, který měl
okrem stejně barevné stěnu i ostění, byl pokryt několika nátěry za sebou, které ukazovaly,
že barevnost byla integrální součástí chtěného záměru: jak přirozeně stárnul a temněl
pískovec fasády, tak se jednotlivé nátěry tamburu přizpůsobovaly jeho barvě. Je to typicky
barokní ilusivní řešení, kde barevnost skutečných mramorů dole opakovala barevnost nahoře v ilusivní podobě.
%
Zabýval jsem se nyní dosti průzkumy domů z minulého století a je tam zásadně odlišná
věc, rozhodně jedna z největších nepravostí, dávat výraznou barevnost na tyto neoslohové
objekty, které byly tfšechny v podstatě kamenné. Jako dříve barvy nejčastěji imitovaly kvalitnější'materiály, které u nás nebyly dostupné, často mramory v baroku, totéž platí pro
tuto dobu, kde vlastně oni imitovali náš pískovec, protože ten byl tehdy drahý. U domů
s pískovcovým obložením je věc jasná, všechny ostatní domy, až na nepatrné výjimky,
tento ttázor chtěly mít V této době byly fasády z 80 až 90 % monochromní, s šedými,
okrovými, pískovými tony, spíše studenějšího charakteru, k čemuž přistupovala červená ve
Vpadlých základních polích. Nikoliv jako návrat k baroku, ale jako barva materiálová, navazující na francouzskou klasicisující architekturu. Cihlové zdivo bylo přiznáno jako
červené a k tomu pískovcové prvky, u nás světle žluté. Pokud mně je známo, v této době ty
věci byly kamenné a jediná výraznější byla červená v oněch velkých plochách.*
J.Štulc
K dotazu arch. Mesické: domnívám se, že je třeba rozlišovat, jestli jde o dům v období
neobaroka pouze upravovaný, který dejme tomu ještě stojí v sousedství dalších historických objektů nebo jestli je to novostavba z období druhého baroka. U Strakovy akademie
jsme kdysi byli vystaveni jakémusi přání až tlaku tehdejšího předsedy vlády L. Štrougala,
abychom budovu "hezky vybarvili". Bylo dosti pracné přesvědčit investora, že tato architektura byla stavěna jakoby v kameni a správné je zde monochromní řešení. Ňa druhé straně jsem přijal s velkými rozpaky obnovu historického barokního domu na Pětikostelním
náměstí, naproti staré sněmovně, který prošel v detailu neobarokní úpravou, patrně v 80.
letech minulého století, a dnes byl jednobarevně natřen nepříjemným hráškově zeleným
odstínem, který by v baroku dle mého názoru naproto nepřipadal v úvahu a považuji jej za
sporný, i kdybychom fasádu vztáhli k barevnosti užívané v 80. letech. Řekl bych, že jsme
zde pochybyli, neboť i kdyby neobarokní úprava byla provázena monochromním nátěrem,
tak po plastické stránce se druhý barok snažil o cosi jako rekonstrukci, ale bral v úvahu dobovou nechuť k barevnosti. Nic nám nebránilo akcentovat u tohoto domu původní barokní
fasi stavby, k níž úprava neobarokní byla jen dílčím doplňkem.

* M. Lejs ková-Matyášová: K opravám prtičelí pražských domfc, Ochrana památek, 1961, s. 16
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Jan Sommer, Zprávy památkové péče
Dóplnil bych odkazem na publikace z poslední doby, zejména německé, které se věnují
barevnosti u staveb konce 19. století, a také ukazují, že zhruba 90 % fasád bylo jednobarevných.

DNEŠNÍ OBNOVY FASÁD A JEJICH BAREVNOSTI
Josef Hyzler
Dnešní zvýšená rekonstrukční aktivita u historických budov je jistě přínosná,
ale přináší též i případné rozporné výsledky s historickým habitem dotčených staveb a tím i se součanými zásadami památkové péče. Minulost skýtala v tomto
směru omezené realisační možnosti. Při fasádních pracéch, až na vzácné výjimky
spíše experimentálně užitých zahraničních západních nátěrových hmot, byly
v praxi používány domácí, ťzv. řrontonové nátěrové barevné hmoty, málo výrazné, málo trvanlivé a tím i snadno odstranitelné. Tyto nátěry rovněž nevyžadovaly
'kvalitativně jednotný omítkový podklad, takže docházelo k přetírání historických
dožívajících omítek a struktur, čímž nám zůstaly dále zachovány.
Nové dovážené nebo v zahraničních licencích vyráběné nátěrové hmoty nabízejí výrazně vyšší spektrální barevnost, déle udržovalelnou omyvatelnost, větší
trvanlivost a odolnost proti mechanickému poškození. Nevýhodou u mnohých je
i obtížná odstranitelnost, často za použití drastických prostředků obrušování
nebo opalování, což vede k vážnému poškození omítek nebo povrchu kamene.
U autentických děl toto nelze přijmout.
Ovšem k úspěšné ochraně a presentaci fasád historických budov nebudou stačit pouze propracované a dokonale funkční technologické systémy. V obecném
povědomí je nutná ideová konstituce smyslu historických fasád v duchu jejich
uměleckého vývoje v proměnách historié evropské kultury. Je nutno překonat
přežívající zjednodušující funkcionalistickou představu, že problém fasády spočk
vá v harmonickém vyvážení a rytmisaci poměrů, ploch a dimensí otvorů a nosné
konstrukce a cokoliv navíc je na úkor čistoty a síly projevu.. Oproti moderním racionálně účelovým fasádám mají fasády historické jakousi vnitřní dimensi obsahu
a individuality navíc, protože vznikaly jako výtvarně cítěná díla a jsou integrální
součástí celé podstaty stavby, jejího obsahu a smyslu, ž něhož vycházejí jako součinitel tvůrčí kvality á v žádném případě nemohou být pokládány jen za jakýsi
přídavný dekor. A v této poloze musíme hledat i umělecký smysl barvy v komposici historické architektury a její materiálové struktury.
Přitažlivost a jinakost Prahy oproti jiným světovým historickým městům je jistě
i právě ve specificky pražském a českém pojetí historických staveb a jejich fasád,
kdy i řadové měšťanské domy mají náročně provedené fasády, odvozené z palácových architektur. Ostatně i výtvarně řešená štítová architektura venkovských lidových statků nemá mimo naši zem obdoby.
Hodnotíme - li dnešní pojetí barevnosti historických fasád, musíme konstatovat, že toto v mnoha případech u nás, ale především v německé kulturní oblasti,
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absentovalo ze svých historických dimensí a nadhodnotilo svoji úlohu v jakýsi sa-'
moúčelný finální barevný projev, pro který se historická fasáda stává pouhou,
podkladovou plochou.
Naproti tomu barva historických fasád nebyla samoúčelná, ale vyplývala z přirozeného zabarvení použitého stavebního materiálu a jeho barevnost úzce spolupůsobila s výtvarnou strukturou opracování povrchu. Nejstarší románská
architektura dodnes vysoce emotivně působí přirozenou barevností opracovaného kamene, řádkováním a sítí režně bílých podtrhávaných spár z vápenné malty.
Gotická architektura pokračuje v tomto duchu další kultivací povrchu kamene,
obohacuje technologii opracování novými prostředky. Již v prvé polovici 13. století začíná se u nás uplatňovat vedle kamene cihla se svou charakteristickou
červení. Symbiosa obou prolínajících se technik je zachována v konventní budově
kláštera sv. Anežky na Františku. V případě románského zdiva dochází ke kvalitativní změně tím, že volnější románský řád sítě spárořezu je zpřímen novými
pravidelnými systémy vazeb cihel v líci zdi, založenými na střídání podélných
a kolmo k líci kladených cihel. Červeň cihel a přísný rytmus spárořezu se staly
zřejmě výtvarným kánonem architektury středověku a byl i barevně napodobován na omítce při výzdobě interiéru, jak je doloženo v bývalém klášterním kostele
v Oslavanech, kde se nachází dokonce i na cihelném zdivu. Vyvrcholením středověkého úsilí o optimální estetický povrch režného zdiva bylo glazurování lícových ploch, aplikované z užitkové keramiky. Docílená vícebarevnost umožňovala
vytváření bohatých sestav dekorativních vzorců. Tuto techniku aplikoval pozdní
středověk i na střešní pálené krytiny. Zobecnění kamenného zdiva, které stále
více vytlačovalo dřevěné stavby, vedlo k nahrazování drahého kvádrového zdiva
lomovou technikou a to buď zcela nebo v kombinaci s opracovanými kusy, ve
tvarech zpevňujících nároží, s ostěním oken a portálů, s římsami a sokly. Hrubé
lomové zdivo zarovnávala omítka, do níž bylo malbou nebo rýhováním naznačováno zdivo kvádrové. O vlastním použití barvy k výzdobě průčelí v této době
víme jen velmi málo. Více poznatků máme z interiérů, kde barevnost fresek byla
často přenášena i na architektonické, kamenicky provedené články. Vícebarevnost
zde rytmisovala monotonní materiál domácího kamene, jak lze doložit v severní
kapli basiliky v Třebíči. Ovšem tyto přístupy nelze pokládat za všeobecné, touto
cestou se většinou imitoval vzácný, těžko dostupný mramor.
Estetickým vrcholným cílem v architektuře renesance se stal dokonale opracovaný a slohově profilovaný kámen ve své přirozené struktuře a barevnosti. Jeho
obtížná dostupnost byla překonávána buď freskou nebo dvouvrstevným sgrafitovým kvádrováním, přičemž se spodní vrstva omítky kontrastuje příměsí sazí,
mletého dřevěného uhlí, červenou antukou z drcených cihel ajinými barevnými
příměsemi. Touto technikou neimitují se jen kvádry, ale dle dobových předloh
i rostlinné a figurální scény. Snadná dostupnost těchto technik vedla k jejich
značnému rozšíření.
Umění baroka oproti renesanci v architektuře ve svém výrazu zvážnělo,
lehkost renesanční komposice včetně imitovaného světa sgrafit nahrazuje až těžká
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plasticita architektonických článků, prováděná v kameni a stále ve větší míře ve
štuku, který k nám přinesli italští výtvarníci. Výtvarně se v době rozkvětu baroka
vytěžují jeho neobyčejné plastické možnosti modelace v novém systému vrstvených křivolakých a vzájemně se prolínajícTch ploch. Rozvinutý štukový dekor
a bohatá profilace architektonických článků stále více vytlačovaly barevnost' robustních raně barokních fasád s lesenovými řády, které byly ještě zdůrazňovány
většinou červenými nebo okrovými nátěry v kombinaci se světlými výplňovými
plochami. Dalším vývojem se barévnost stala střízlivější, obrátila se. Články se
ponechávají světlejší a barví se'základní plochy. V přechodu do rokoka a klasicismu objevuje se místo spektrálně agresivnějších červení ^tarorůžová barva a vůbec
pastelové valéry jemných barev. Již v tomto duchu se koncem 18. století objevuje
na fasádách ve větší míře decentní olivová zeleň, zřejmě dobově oblíbená, jako
vynikající doplněk dosavadních červených, okrových či šedavých odstínů. Pozdní
tereziánský klasicismus pro členění fasád přináší téměř uniformní kombinaci zlatookrové a bílé, která v erámí výstavbě přežívá hluboko do minulého století.
Empirové stavby inklinují k barevné střízlivosti, upřednostňují přirozený
výraz kamene a bělosti omítky s doplňujícími odstíny jemných šedí. V tomto
smyslu se presentují též eklektická průčelí 19. století, tvarově velmi členitá
a plastická, která pracuji spíše s šedobílými tóny a výraznější barevnost pociťují
jejich autoři jako nadbytečnou.
Nastíněné poznatky vývoje nelze považovat ze všeobecně platné zásady, původní barevnost historických fasád v celém rozsahu neznáme. Nelze proto vyvodit jednoznačnou recepturu pro současnou obnovu a tam, kde se nelze opřít
o přesvědčivé nálezy, je nezbytné tyto fasády v jejich barevnosti nově dokomponovat. Tato činnost měla by být skutečně tvůrčí, souvztažná k širšímu okolí architektury. Tento závažný úkol a současná realisační praxe vyvolávají následné
otázky a připomínky:
1. Základním předpokladem úspěchu obnovy fasády je dokonalé provedení
omítkové a štukatérské části, jak po stránce technologické, tak i při vytvarování
komposice článků. Právě zde lze nalézt četné vážné nedostatky. Originální štukové profily jsou otloukány, zjednodušovány, mnohdy až do defektních forem.
2. Původní plastické články rukodělně prováděné přímo na fasádě ve vápenném
štuku jsou nahrazovány nalepovanými, dílensky vyráběnými mechanickými odlitky ze sádry nebo z umělé hmoty.
3. Fasády jsou v rozporu s historickou barevností přebarvovány intensivními krycími tóny, které jejich původní účin posouvají do jiné polohy.
4. Nepřípustně je přebarvován kámen nepřirozenými a těžko odstranitelnými nátěry nevhodných barev.
5. Stukatérsky modelovaná díla jsou tmavými krycími nátěry potlačována ve své
přirozené struktuře a světlé barevnosti a tím v optimalisaci měkké modelace světlem.
6. Je žádoucí dodržovat individualitu uměleckých děl, výtvarných znaků a doplňků, aby nedocházelo k jejich výtvarnému stírání v rámci celku průčelí.
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7. Jeví se žádoucí propracovat spoluprací památkové péče s výzkumnými ústavy
kvalitativní a závazné požadavky na výrobce barevných fasádních nátěrů v otázce vhodnosti pigmentů a jejich pojiva, paropropustnosti, < hydroskopičnosti
a snadné odstranitelnosti dožitých nátěrů.
8. Vybrané historicky nejcennější fasády paláců a kostelů by měly být ošetřovány
zvláštním režimem zvýšených nároků, který by uchovával budoucnosti jejich
historické kvality struktury materiálu. Zjištěná autorská barevnost by měla být
trvale archivována a být pro ně závazná.
Poučný je pro nás vývoj v zahraničí. V německé oblasti historická města až na
vzácné výjimky mění svůj vnější vzhled výraznými barvami, umělými krytinami,
fasády se "obohacují" historisujícími umělými pseudotvary, vše je funkčně a hygienicky optimální, ale tato cesta vede nakonec k jakémusi pocitovému prostředí
falešného historisujícího uspořádání. Naproti tomu města v románské oblasti
Evropy, hlavně italská, si stále uchovávají svoji vnější historickou barevnou
atmosféru, podmíněnou stále živým tradičním cítěním, vědomým si svého
kulturního prostředí. Poučení je třeba hledat spíše zde.
Pro ilustraci bude vhodné uvést několik příkladů nových fasádních úprav:
Klasicistní Richterovy domy čp. 147-III. byly postaveny po roce 1832, zřícený
%risalit dolního domu byl obnoven roku 1993. Spodní dům má světle červený podklad a tmavočervéné šambrány oken a ostatní články. Horní dům má systém
obrácený, okrově žlutý podklad a bílé články, ačkoliv se jedná o stejnou architekturu. Tato volba je jistě příznivější, světlý tón článků tyto velké hmotové objemy opticky vylehčuje, zatímco u dolního domu tmavé články architekturu ještě
vícezatěžkávají.
Transformační stanici čp. 132-III. postavil pod Bruskou arch. Kvasnička v roce
1922 a novou architekturu zasadil do historického prostředí příznivě. Fasády byly
obnoveny, v roce 1995, starší břízolitové tvrdé omítky byly vyměněny zá světlejší
vápenné. Pískovcové články byly očištěny, obnovena byla prejzová krytina.
Kombinace bílé omítky, pískovce a prejzů (a samozřejmě dobré architektonické
členění ploch) působí svojí logickou střízlivostí velmi dobře.
Hotel Hoffmeister vznikl v ulici Pod Bruskou v roce 1992, je to soubor dvou
historických budov a postmoderní čelní budovy dvorního křídla a věžovité nástavby. Celek je tvarově velmi členitý a proto by se nabízela možnost scelit jej barvou. Zvolená dishaťmonická barevnost soubor místo sjednocení dále tříští.
Zvláště nepříznivě působí modrá barva dominantního objektu. Liberálně volený
barevný synkretismus zůstává historickému pražskému prostředí cizí.
Na kostele sv. Tomáše byl v polovině roku 1995 proveden na severní stráně, na
kupoli a věži, jednotný krycí oranžový nátěr barvami Sigma Siloxan, který působí
ve vynikajících panoramatických pohledech deklasujícím dojmem. Nedostatkem
není jen agresivní krycí barevný tón, ale i dojem celkového zploštění, kdy kombinací dvoj tónu nebyl respektován lesenový a pilastrový řád a místo toho byly natřeny ve své intensitě historicky neopodstatněné, tmavé hnědočervenou barvou,
šambrány oken.
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Velkolepá architektura Lobkovického paláce na Malé Straně byla vybudována
etapově architekty Aliprandim a Palliardim během 18. století. Před hlavním palácovým průčelím je dosud neporušený, vzácný příklad malého pražského náměstíčka. Palácové fasády byly v minulém roce obnoveny, kamenické články byly
ošetřeny a zachovaly si přirozený výraz, stejně jako konservované kovové prvky
mříží, vrat a jiných částí. Světlý tón omítek působí příznivě, i když by v detailech
byly možné i jiné varianty. Obnovu je možno pokládat za přiměřenou prostředí
-Malé Strany.
Při poslední obnově protějšího měšťanského domu čp. 332-III. byly články nabarveny s naprostým nepochopením tektonického smyslu architektury, zvláště
u podokenních výplní a štítů s oplechováním segmentových náběhů. Špatné ploché provedení průčelí je ještě stupňováno disharmonujícím bílo - zeleným nátěrem, jehož zvolená zeleň má cizí, nepříjemný průmyslový odstín. Vzhledem k již
zmíněnému významu místa a naději, že celý tento prostor s přilehlým Janským
vrškem bude obnoven a bude se moci stát další prohlídkovou enklávou návštěvníků hlavního města, měla by být zmíněná fasáda vhodně opravena a v
celém prostředí by měly být zvýšeny nároky památkového dozoru.
Dům čp. 217-III. v janské ulici 2 je patrový, drobného měřítka, s klasicistně
upraveným průčelím, jehož volné plochy byly pojednány novorenesanční černobílou výzdobou. Kultivovaně provedená dekorace budí příznivý zájem okolojdoucích, je kontrastní optickou změnou v prostředí místní jednodušší
architektury a můž^se stát diskusní otázkou památkové teorie.
Jednoduchý patrový objekt čp. 326-ID. na Janském vršku 7 je nevhodně natřen
nepříjemnou žlutí sírového odstínu, která svou agresivitou rozbíjí jednoduchou
intimitu uličky.
Solitérní patrová stavba čp. 319-III. ve šporkově ulici má fasády natřené sytější
benátskou červení, s bílými šambránami, a narozdíl od předchozího příkladu působí velice kladně, jako optický akcent pro pohledově vrstvenou architekturu
horního panoramatu Hradčan.
Domy ve Vlašské ulici čp. 356-111/12 a 10 mají v návaznosti na celkovou rekonstrukci i nově provedené fasády s obhroublou profilací, tvrdě provedené pásky
obruby oken se nezalamují v úhlu, ale mají v horní části jakési lištové přesahy, inspirované spíše prací se dřevem. Barevnost vikýře, necitlivě provedená profilace Článků, svědčí o nezkušenosti dodavatele s tímto druhem památkových prací.
Hartigovský a Lichtenštejnský palác s fasádami na Malostranské náměstí a na
Tržiště jsou příklady příznivé obnovy, dané lomenými, barevně měkkými tóny
přírodních zemitých barev.
Dům U zlatého hroznu čp. 267-III. v Karmelitské ulici byl po vleklé rekonstrukci v minulém roce dokončen. Průčelí svou barevností i zdůrazněním vertikality
nárožní části s pečlivou rekonstrukcí medailonů včetně zlacení působí velmi příznivě. Pouze postrádáme dělicí římsu mezi přízemím a patry.
Malostranská radnice čp. 35-111. je vrcholně renesanční stavba z počátku 17. století, v současné době jsou kamenné články potlačeny tmavou, oranžově hnědou
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barvou, cizí barevnosti své doby a nepřípustně přetírající přirozenou patinu kamene. Instruktivní je srovnání s přirozeným povrchem kamenného portálu v podloubí.
Renesanční palác Smiřických čp. 6-in. s pozdně barokní přestavbou byl v minulém roce rekonstruován pro potřeby sněmovny spolu se Šternberským palácem
čp. 7 a nárožním renesančním domem čp. <518-111. Obnovené fasády vnesly do
prostředí Malostranského náměstí náročnou barevnost. Zíistává otázkou diskuse,
zda oproti barevně střízlivějším fasádám druhých dvou domů bohaté čtyřpatrové
průčelí s výraznou zelení paláce Smiřického, ačkoliv barevně sladěné, není již při
značné plasticitě nadbytečně barevné a předem udávající tón koloritu celého
prostoru náměstí. Tento vynikající, dosud nedoceněný pražský exterier, z hlediska umělecké historie druhý po Staroměstském náměstí, avšak méně narušený nevhodnými zásahy 19. a 20. století, s vynikajícími pohledovými dominantami,
s průhledy do historických ulic, by měl být po vnější pohledové stránce harmonicky řešen jako celek, s velikou vážností a s výtvarným citem. Po neúspěšném
barevném pojednání kostela sv. Tomáše bude třeba vší obezřetnosti u hlavního
kostela sv. Mikuláše.
Dům hudebního skladatele Václava Tomáška čp. 15-111. v Tomášské ulici má
novou fasádu s barevností opřenou o nálezy. Ačkoliv je řešení kombinace barevných ploch logické, použitá červeň působí příliš_intensivně. Zde je nutno
poznamenat, že pokud byly sondami objeveny tmavé a dokonce tmavohnědé
tóny, při použití rumělky je takovýto nález zavádějící, neboť její původní jasnost
časem potemněla.
Průčelí domu U zlatého jelena čp. 26-111. v Tomášské ulici je dílem K. I. Dientzenhofera a F. M. Brokofa. Kontrast ploch je neobyčejně účinně docilován střídáním hladkých štukových omítkových ploch s plochami drsného jádra.
V budoucnu měl by být obnoven v původním pojetí hladké a drsné přírodní
omítky a přirozeného povrchu kamene. Použitím dnešních krycích nátěrových
hmot by tato fasáda byla zcela znehodnocena.
Kaňkův dům čp. 118-11. na Národní třídě má nádherně provedenou štukovou
fasádu z doby před polovinou 18. století, která však byla znehodnocena nevhodným, barevně agresivním a nesouladným dvoutónem oranžové a červené. Přesné
odstíny barev byly přitom podle rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu
odsouhlaseny po provedení vzorku vápenného nátěru nebo nátěru na minerální
bétsi na fasádě. Podle ústního sdělení byly použity silikátové barvy Baumit.
Uvedené příklady naznačují závažnost prováděných fasádních prací v historickém prostředí Prahy. Na jedné straně mohou být velkým přínosem, ale na druhé
straně přinášejí rizika, kterým se ovšem cílenou odbornou praxí památkové
ochrany lze vyhnout.
Proto je třeba jednotlivé realisace sledovat a teprve s časovým odstupem posuzovat kvalitu a technologickou vhodnost použitých pigmentů a jejich pojiv.
V tomto smyslu lze dnes již hodnotit nátěrové hmoty značky Avenarius, které
byly v 80. letech uplatněny na několika pražských fasádách, mezi nimi i na reha-
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bilitovaném kostele sv. Vavřince pod Petřínem, kde byly zcela obnoveny omítky.
Na počátku 90. let byly na kostele sv. Karla Boromejského pod Petřínem obnovené vnější omítky konservovány rakouskými béžovými a olivově zelenými
pigmenty a pojivy značky Keral. Mezi běžnými fasádami byly starší, avšak ne již
původní omítky domu čp. 136-III. Pod Bruskou opatřeny nátěrovými hmotami
Tupraco v odstínech světlé terakoty a bílé. V letech 1993/1994 byly natřeny obnovené fasády fary v Liboci bílými a okrovými barvami Brillux a starší omítky
eklektické budovy fary u Sv. Matěje v Šárce světle šedou a bílou barvou Terra
nova. V Liboci byl nahrazen předchozí syntetický nátěr nezjistitelného původu,
zhruba 15 let starý, který časem zcela zčernal, ovšem udržel si mimořádnou přilnavost k podkladu, takže průčelí musela být obíušována a v profilaci nově vytažena.*
P. Macek
Je zde plno námětů, nad kterými bychom se měli zamyslet a snad každý druhý nebo
třetí ukázaný diapositiv by si zasloužil obsáhlou diskusi, i když bychom se možná v názorech podstatně lišili. Jakmile posuzujeme památku, tak máme část poznávací, památku jako
dokument, kde se jedná o exaktní poznání, a pak teprve její konkrétní obnovu. Jakmile do
těchto úvah vstoupí estetika, což tady pan architekt Hyzler perfektně ukázal, tak se do toho
promítá každý z nás, každý z nás po stránce estetické věc bude řešit jinak. Vidím zde naprosto zásadní dělící hranici mezi tou částí vec prozkoumat, zdokumentovat a poznat, udělat třeba rekonstrukci, a pak dalším zhodnocením poznaného při konkrétní realisaci.
Jakmile ctím nějaký objev a chci ho vylepšit, řešit nějak jinak, je tu otázka, do jaké míry
mánie právo památku vylepšovat Já naštěstí nejsem architekt a tu část, kde se věci obnovují, nemusím řešit. Například se mluvilo o některých velice živých barwch: na domě čp.
15-111. v úzké uličce z Valdštejnského náměstí dělal průzkum dr. Muk a barevnost je dle
mého názoru taková, jaká byla v baroku. Nikdo z nás by dnes zřejmě nebyl ochoten
u mnoha barokních objektů přiznat právo na původní barevnost a jistě ji odmítne v gotice,
o které víme daleko méně. To je stejné jako obnova barevnosti na antických socltách. Cena
stáří zde sehrává velice důležitou roli a památkář má velkou zodpovědnost a slo&itý úkol
dát tyto věci nějakým způsobem dohromady. Vidím tady dvě roviny - je to část poznání,
která musí být nějakým způsobem jednoznačně dokumentována a potom právě rozhodnutí,
co s tím. Bude - li první část udělána dobře, tak je větší šance i u té druhé. K tomuto tématu je třeba se stále vracet a diskutovat.
T. Kleisner
Rozumím - li dobře, navrhujete barevnost památky důkladně prozkoumat, dokumentovat co možná nejobjektivněji nálezy a poté se případně rozhodnout upravit barevnost,
která má býti realisována, podle dnešního vkusu a poměrů. Budoucnosti pak umožnit při
další opravě barevnost vrátit nebo uplatnit vlastní vkus?
* viz též M. Čech, Barvy Herbol na historických objektech v Praze, Zprávy památkové péče
č. 6,1993, s. 245 - 246
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P. Macek
V podstatě ano, $ tím doplňkem - mluvil o tom dr. Líbal - osekáme - li štukovou výzdobu,
vyměníme dveře a podobně, budeme to chápat jednoznačně jako poškození památky. Vyměníme - li barevnost, řada lidí řekne, že $e tak moc nestajte, je to věc módní, lze ji vrátit zpět. Tato
část se podstatně podceňuje. Jde o to, zda barva je integrální součástí památky; jak zajistit, aby
še věci udělaly v pořádku, jak udělat zvláštní režim v závislosti na významu objektu. Já myslím, že je to zbytečné. Když se udělá zvlášť špatná barevnot, pak je to těžké poškození památky, neboť barva je z prvních věcí, kterou vnímající na památce objeví a pak se to řeší jako když
se poškodí detail, socha, okno, skladba střechy.J. Hyzler
Chtěl bych upozornit na dům Čp. 25-///. v Tomášské ulici, na onu čérvenou barevnost.
Říkat jsem, že bych uvažoval o méně sytém tónu. Nacházíme určité barvy, od středověku
se používaly třeba rumělky, také některé zelené, o kterých víme, že velmi tmavnou. Uplynulý čas barvu, kterou máme v nálezech, proměnil. Máme přesně navázat na ni nebo odhadnout, jaký tón byl původně použitý? Vždyť některé červené a zelené proměnily se na
černé. ,
Miroslav Brožovský, Památkový ústav středních Čech
Chtěl bych dodat k shrnutí, které obsahuje závěr referátu arch. Hyzlera - postrádám
jednu důležitou zásadu z památkového hlediska. Zásadu ochrany spodních, starších vrstev
omítek Viděli jsme, když se dělala k politickému výročí velká hurá akce takzvané Královské cesty, jak se tam nemilosrdně ničily staré omítky, napáchali tam spoustu kulturních
zločinů. Domnívám se, že dnes máme na Královské cestě z velké Části atrapy, které s originálem nemají nic společného
Tuto zásadu bych považoval za prioritní při jakýchkoliv úpravách fasád. Jinak souhlasím s kolegou Mackem, že některé uvedené příklady jsou polemické. Já bych měl určité výhrady k úpravě Lobkovického paláce.
J. Hyzler
V tomto směru jsem navrhoval, aby závažné historické fasády byly ošetřeny zvláštním
režimem, který by evidoval všechny nálezové situace a na jejich základě by se tyto fasády
upravovaly a určila by se i technologie. Naznačil jsem, že to jsou případy, kde asi by neměly být použity moderní syntetické, jakoby technologicky drsné nátěry, které vyžadují odstranění omítek.
J. Hejzlar
Za slohových období tvůrcem barevnosti byl architekt, to platilo možná až po secesi,
potom se začíná universalita architekta ztrácet. Možná už od art-deco, kdy již spolupracuje s architektem odborník,, kterému se říká barevný spolupracovník nebo navrhovatel
barev. Po válce v západní evropě vznikl nový obor - projektantů barev. K vybavení této
profese patřila nejen fysika barev, psychologie barev, estetika, ale i solidní uměleckohistorické vzdělání, sociologie a řada jiných oborů. Tento obor se dostal přes hranice a začátkem
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Zásada uplatňování autentické barevnosti má dnes úskalí, které se projevilo pfi nedávné

opravě průčelí hradčanské Lorety. Zřejmé technologický postup a aplikace nových barevných materiálů tento správný záměr ve svých důsledcích znehodnocují.

60. let se u nás začala utvářet skupina lidí, kteří právě na tomto základě začali barvy vnímat a stavět se k nim. Barva se chápala jako fenomen mnohoúčinný a mnohotvárný. Tito
lidé začali dělat návrhy, projektovali přednášeli, psalo se, ale během času skupina se rozpadla a každý dnes dělá něco jiného. Mám obavu, že barvy se nepřednášejí dnes pořádně
nikde, káyžtak okrajově. Základní věc, abychom s barvou vůbec někam dospěli, bude odborník, vzdělaný památkář, který bude konsultovat, ale bude také rozhodovat jako tvůrce.
Barva je samostatný umělecký a vědecký obor a dokud tyto podmínky nevytvoříme, tak budeme pořád diskutovat a bude více malérů než dobrých věcí.
P. Macek
Když se člověk zabývá konkrétními projevy vzhledem k celkové podobě, tak vždy je
všechno jinak a daleko složitější. Neplatí absolutně, že do konce minulého století byla barevnost jen autorská. Ze 17. a 18. století znám jak z archivních pramenů, tak ze staveb případy, kdy určitá stavební parta dokončila stavbu, omítla se zeď, udělaly štukatury
a poslední fází této etapy bylo nabílení, nalíčení celé stavby. A protože se stavebník finančně dost Často vyčerpal, tato finální podoba jednobarevného bílého zámku mohla trvat
rok, pět i déle. A potom první barevné řešení už vůbec nemusí souviset s autorem stavby,
dobou barokní, ale až s dobou pozdně barokní.
Pan architekt Hyzler mluvil o barvě onoho domu čp. 15 v Tomášské ulici. Myslím si,
z hlediska svých zkušeností, tam máme velkou Škálu možností. Nejvýraznější tam je asi
červená. O té všichni víme, že se nejčastěji najde, protože je tak rasantní, nepřehlédnutelná oproti ostatním. Konkrétně na klášteře v Chotěšově tato barevnost se držela celé 18. století a na mnoha místech lze sondovat červený nátěr i v 6 - 5 vrstvách za sebou. Červeno
- bílá barevnost zde naštěstí pro nás zůstala zachována. Co vrstva, to jiná barva - od hnědočervených, přes růžové, fialové, sytě červené, oranžové. My víme, že staří jakési rozvrstvení barev měli, to byla věc jednak obecně dobová, jednak autorská a konkrétní tón,
jako dneska, vznikl na stavbě. Tím má tady památkář dost velké pole možností, aby tu
konkrétní barvu mohl řešit tak, že se hodí i pro naše vnímání, z hlediska estetického, a případně má vazbu i na okolní objekty.
J. Štulc
Velká část příkladů, které ukazoval arch. Hyzler, nemá barevnost, kterou bylo možno
úplně provést na základě ucelené představy, jak ten dům měl řešenou barevnost historickou. To jsou vlastně nové kreace, tady nám chybějí dvě věci: Jednak konkretisowný
a zprůměrovaný přehled, tak jako máme určitý přehled o typologii vývoje fasád, o morfologii ornamentu. Oproti tomu naše představa o vývoji barewtosti v minulosti je stále velice
mlhavá. Zde máme dluh a málo publikujeme jednotlivé nálezy. Podle toho by naše představa byla přece jenom konkrétnější a mohli bychom v situacích, kdy nám průzkum nedává
spolehlivá data nebo dokonce máme výsledky negativní, s větší zasvěceností volit barevné
řešení, v principu podle analogie, podle dobových zvyklostí. Strašné je nebezpečí až příliš
pestré škály barev, které nám dnešní firmy dávají. To nás svádí promítnout momentální
náladu a vkus a zvolit tón ahistorický. To pan architekt Hyzler právem kritisoval. My bychom měli iňít větší i vlastní smyslovou zkušenost s tím, jaké tóny jsou aplikovatelné, jaké
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jsou moderní a tím pádem ahistorické a ty bychom neměli připustit. V tom je dnešní doba
nebezpečná, že nemáme dost znalostí a vnucuje se nám obrovská škála možností.
T. Kleisner
Klubovní Zprávy mohou publikovat ve vší stručnosti jednou za čas přehled nálezů původní barevnosti, ať již v hlavním městě, v pražském okolí nebo v městech venkovských,
která s Klubem spolupracují.
J. Hejzlar
Před 30 lety se hledala taková základní barevnost vnitřní Prahy, zkoumalo se, co je
pro ni typické. Hledal se jakýsi genius loci barevnosti. Vycházeli jsme z různých hledisek, literatury, a přišlo se na to, že například v mnoha básních se používá nejčastěji metafora - zlatá Praha. Z toho bylo možné vyjity mohla se hledat adekvátní barevnost
a přišlo se na to, že určitým vodítkem bude světlý okr, který vyhovuje z mnoha hledisek. Ovšem tato barva, světlý okr, se dá v nesčíslných odstínech obměňovat. Já sám
jsem sestavoval atlas, ve kterém bylo asi šedesát okrů. Přistupoval jsem k tomu také
z hlediska patiny. A zjistilo se, že nejlépe se zachoval právě světlý okr. Ten sice dostal
patinu, je tam špína, ale skrz tu patinu je tam sukcesivní proces, přesto je tam pořád ta
živá barva, kdežto šedá barva, která se tenkrát začala používat, ještě stupňuje špínu, šedivost, smutek.

FASÁDNÍ BARVY
Viktor Heidingsfeld
Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha
Fasádní nátěry mají dvě základní funkce - dekorativní a ochrannou, přičemž
obě tyto funkce jsou spolu úzce spjaty. Tato práce se zabývá pouze ochrannou
funkd, tj. technickými vlastnostmi fasádních nátěrových hmot a fasádních nátěrů.
Posouzení vzhledu nátěru je zcela v kompetenci architektů a pracovníků památkové péče.
Složení fasádních nátěrových hmot
Průmyslově vyráběné fasádní nátěrové hmoty se skládají z řady komponentů.
Schematicky lze složení fasádních nátěrových hmot popsat následujícím způsobem: pojivo (směs pojiv), pigmenty, plniva, pomocné látky, médium.
Jako pojiva se v současné době používají především draselné vodní sklo a polymemí disperze, méně často hydroxid vápenatý (vápno), vodné emulze roztoků
polymerů v organických rozpouštědlech a výjimečně i polymery ve formě roztoku v organických rozpouštědlech. Často se používají směsi dvou různých typů
pojiv. Na tomto místě je třeba konstatovat, že bezrozpouštědlové silikonové emulze
nemají pojivé schopnosti a nelze je proto považovat za pojiva, ale za pomocné látky hydrofobizační přísady, které snižují nasákavost nátěru. Pokud jde o pigmenty, používají se především stálé anorganické pigmenty, jak přírodní, tak syntetické, přičemž
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základním pigmentem je titanová běloba rutilového typu. Do vápenných a silikátových barev je nutno používat pouze ty pigmenty, ale i plniva a ostatní přísady,
které jsou stálé v alkalickém prostředí. Z plniv se nejčastěji používá mletý respektive mikromletý vápenec nebo křída, dále mastek, křemelina, mletý křemen a podobně. Jako strukturní plniva (ostřiva) se používají jemné písky nebo různé drtě,
o velikosti částic do cca 0,5 mm. Mezi pomocné látky patří především dispergační
přísady, usnadňující dispergad pigmentů a plniv, přísady upravující zpracovatelnost, konzervační přísady, hydrofobizační přísady atd. Jako médium fasádních
barev se z ekologických a ekonomických důvodů již řadu let používá voda, pouze
výjimečně se,používají organická rozpouštědla - zpravidla lakový benzin.
Průmyslově vyráběné fasádní nátěrové hmoty jsou tedy vyváženou kombinací
řady komponentů. Výsledkem je, že mají jednak dobrou zpracovatelnost a skladovatelnost, jednak dávají nátěry, které mají požadované fyzikální a mechanické
vlastnosti. Je proto nežádoucí, aby spotřebitel prováděl jakékoliv úpravy těchto
nátěrových hmot, s výjimkou takových, které výrobce výslovně připouští. Jedná
se zpravidla pouze o ředění, kdy výrobce uvádí, čím a do jaké míry lze nátěrovou
hmotu ředit a dále o tónování, kdy výrobce uvádí, jak a jakými pigmentovými
pastami lze upravit barevný odstín nátěrové hmoty. Stejně tak je třeba dodržovat
aplikační předpis, zejména pokud jde o typ podkladu, pro který je nátěrová
hmota určena a o způsob přípravy tohoto podkladu, teploty vzduchu a podkladu,
technologické prodlevy atd. Pokyny výrobce je třeba respektovat, protože v opačném případě může dojít, k selhání nátěru.
Formulace fasádních barev
Pro vlastnosti výsledného nátěru má rozhodující význam poměr obsahu
pigmentů a plniv k obsahu pojiv v nátěru, který se vyjadřuje jako objemová
koncentrace pigmentu (OKP) definovaná vztahem:
OKP •

x 100

( % )

Vpfc + V|)oj
kde Vpig je objem pigmentů a plniv
Vpoj je objem pojiva (pojiv)
Při nízké hodnotě OKP je nátěr tvořen filmem pojiva, ve kterém jsou dispergovány částice plniv a pigmentů, přičemž tyto částice mohou mít mezi sebou do
jisté míry kontakt. To závisí na stupni dispergace a na sklonu částic k tvorbě aglomeřátů, případně k řetězení. Schematicky je struktura nátěru s nízkou hodnotou
OKP znázorněna na následujícím obrázku, ze kterého je patrno, že všechny částice jsou obklopeny pojivem.
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V tomto případě jsou vlastnosti nátěru určeny především vlastnostmi pojiva,
zatímco plniva a pigmenty ovlivňují podle svého charakteru a obsahu výrazně
pouze některé vlastnosti. Jedná se především o kryvost, pevnost, tažnost, tvrdost,
smrštění a praskání při zasýchání a podobně. Jiné vlastnosti jako například nasákavost nátěru, jeho paropropustnost a lesk se s obsahem plniv a pigmentů v této
oblasti mění pouze pozvolna.
Se vzrůstajícím obsahem plniv a pigmentů a tedy s klesajícím obsahem pojiva
se dostaneme do bodu označovaného jako kritická objemová koncentrace
pigmentu (KOKP), kdy pojivo právě ještě stačí vyplnit všechny mezičásticové
prostory. Tato situace je schematicky znázorněna na následujícím obrázku.

p4

l
I

1

Vzroste-li obsah plniv a pigmentu nad hodnotu KOKP, nejsou již částice obaleny pojivem, nýbrž jsou jím spojeny pouze v několika bodech. Schematicky je
tento stav ilustrován následujícím obrázkem.

Jak je patrno, nátěr se stává mikroporézním a se stoupající OKP proto rychle
vzrůstá paropropustnost a nasákavost nátěru, zhoršuje se odolnost proti oděru za
mokra, nátěr ztrácí lesk a stává se zcela matným. Schematicky je průběh závislosti
dvou nejsledovanějších vlastností, tj. difúzního odporu dfi (m) a koeficientu nasákavosti w (kg/m 2 .h 0,5 ) na OKP uveden na následujícím grafu. Z průběhu obou
křivek je patrná změna, ke které dochází v oblasti KOKP, tj. při OKP cca 45 %.

Kritická objemová koncentrace pigmentu závisí na mnoha faktorech, především na charakteru pojiva a jeho pojivých schopnostech a dále na velikosti částic
a distribuci velikosti částic použitých plniv a pigmentů a jejich specifickém povrchu.
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Naprostá většina v současné době vyráběných fasádťuch barev je formulována
v oblasti KÓKP. Kromě toho se vyrábějí ještě tzv. plnící (nikoliv plněné) nátěrové
hmoty, které jsou formulovány nad KOKP a které někdy obsahují i strukturní
plniva. Tento iyp fasádních barev se používá pro základní, nátěr, pokud je třeba
zakrýt vlasové praskliny, drobné nerovnosti podkladu nebo rozdíly v charakteru
podkladu u vyspravovaných omítek.
Vlastnosti fasádních nátěrů
Vlastnosti fasádních nátěrů musí vyhovovat požadavkům, které jsou obsaženy
v příslušných normách a předpisech, případně požadavkům definovaným odběratelem. Hodnotí se zejména propustnost pro vodní páry, v některých případech
i propustnost pro oxid uhličitý, nasákavost, přídržnost nátěru k podkladu, kryvost, odolnost proti zmrazovacím cyklům, odolnost proti teplotním šokům,
odolnost vůči oděru za mokra, odolnost proti UV záření, agresivním složkám
ovzduší. Jak je patrno, jedná se o celý komplex požadavků. Je proto pozoruhodné,
že spotřebitelé se obvykle zajímají pouze o jeden parametr a to o propustnost nátěru pro vodní páry. Paropropustnost však nelze posuzovat izolovaně, nýbrž
v souvislosti s hodnotou nasákavosti nátěru.
Propustnost nátěru, ale i jakéhokoliv stavebního materiálu pro vodní páry se
vyjadřuje pomocí dvou veličin - koeficientu difúzního odporu a difúznlho odporu á\x (v němčině Sd).
Koeficient difúzního odporu n je bezrozměrná veličina, která udává, kolikrát je difúzní odpor porézního materiálu větší než odpor vrstvy vzduchu o stejné
tloušťce. Koeficient |LX je materiálovou konstantou, jeho číselná hodnota však závisí
na způsobu a podmínkách měření, tj. teplotě a gradientu relativní vlhkosti vzduchu.
Difúzní odpor d\i je vyjádřen vztahem:

d|l = |i . d (m)
kde d je tloušťka vrstvy materiálu v metrech.
Difúzní odpor tedy udává tloušťku vrstvy vzduchu, jejíž difúzní odpor je stejný jako vrstvy měřeného materiálu. Veličina djn je pro praktické použití výhodnější
než JÍ. Platí pro ni totéž, co pro \i, tj. že její číselná hodnota závisí na podmínkách
(gradientu vlhkosti, teplotě)-a způsobu měření. V praxi sé to projevuje tak, že
hodnoty dji určitého nátěru naměřené v ČR jsou vyšší než hodnoty á\i téhož nátěru
naměřené v SRN. Při porovnávání paropropustnosti různých nátěrů je proto třeba
dbát, aby všechny hodnoty dp. byly změřeny stejným způsobem.
Nasákavost W (kg/m 2 ) udává množství vody, které nátěr nebo stavební materiál
absorbuje během určitého časového intervalu. Časovou závislost nasákavosti
W. lze popsat následujícím vztahem:

W = w . Vt
(kg/m 2 .h 0 ' 5 )

kde w
je koeficient nasákavosti
t (hod.) je doba, po kterou je materiál v kontaktu s kapalnou vodou

101

Pro praktické účely se k charakterisaci nasákavosti nátěrů používá hodnota
koeficientu nasákavosti w, protože se tak eliminuje vliv času měření.
S výjimkou soklových oblastí a budov, uvnitř kterých je masivní zdroj vlhkosti,
jako například parní lázeň, vyvařovna - platí pro běžné zdi, že hlavním zdrojem
vlhkosti je dešťová voda. Fasádní nátěr bude v takovém případě spolehlivě plnit
svoji funkci, pokud množství vody, které nátěrem za časovou jednotku prodifunduje ve formě páry do okolí, bude větší než množství vody, které se za stejnou
dobu nátěrem vsákne. Na základě tohoto předpokladu byl formulován semiempirický Kúnzelův vztah

dji. w < 0,1 kg/m.h0'5
který kvantifikuje požadavky na paropropustnost a nasákavost nátěru. Okrajové podmínky jsou: á[L < 2,0 m
•w < 0 , 5 k g / m l h 0 - 5
Oblast platnosti Kúnzelova vztahu je znázorněna na následujícím grafu.
Graficko 7n«ízornóní platnosti Kúnzelova vztahu

I když proti uvedenému vztahu mohou být námitky, faktem zůstává, že fasádní nátěry, které tomuto vztahu vyhovují, se v praxi dlouhodobě osvědčily. Kromě
toho není k dispozici žádný lepší a po teoretické stránce fundovanější vztah, kterým by se bylo možno při výběru nátěrového systému řídit.
'Minerální fasádní barvy
Vápenné fasádní 1?arvy
Vápenné fasádní barvy jsou nejstaršími pátěrovými hmotami pro povrchovou
úpravu fasád. Jejich pojivem je suspense krystalků hydroxidu vápenatého ve
vodě, přesněji řečeno ve vodném roztoku hydroxidu vápenatého (rozpustnost
Ca(OH)2 je cca 1,8 g / l ) . Vápenné nátěry vytvrzují reakcí hydroxidu vápenatého se
vzdušným oxidem uhličitým, tj. chemickou přeměnou pojiva - karbonatizací, při
které vzniká uhličitan vápenatý.

Ca(OH)2 + CO2 = CaCOa + H 2 0
Vápenné fasádní barvy byly a jsou připravovány přímo na stavbě z více či
méně odleženého vápna a vhodných, obvykle anorganických, pigmentů. Zpraco-
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vatelnost vápenných fasádních barev závisí především ná kvalitě použitého
vápna, tj. zejména na velikósti části hydroxidu vápenatého a typu a obsahu balastních látek. Kvalita vápenné kaše je ovlivněna výchozí surovinou (vápencem),
technologií, pálení a hašení a dodatečnou úpravou, tj. odležením vyhašeného
vápna. I velmi kvalitní vápno však má poměrně nízkou pojivou schopnost, což
způsobuje problémy u sytých odstínů, zejména pokud se používají moderní
velmi jemně mleté nebo mikronizované pigmenty s velikostí části pod 1 pm. Takové vysoce pigmentované nátěry obvykle sprašují nebo se dokonce rozmývají
deštěm. Vápenné nátěry mají malou kryvost, což může být žádoucí pokud je požadován lazurní vzhled. Vápenné nátěrové hmoty, tak jako všechny vodou ředitelné nátěrové hmoty, lze nanášet pouze při teplotách vzduchu a podkladu
vyšších než 5°C a nátěr nesmí zmrznout.
Vápenné nátěry mají všeobecně velmi dobrou propustnost pro vodní páry a jejich difúzní odpor dpi se obvykle pohybuje na úrovni 0,05 m i nižší. Mají však rovněž vysokou nasákavost a jéjich koeficient nasákavosti w je zpravidla větší než
cca 2 kg/m 2 .h 0 ' 5 . Z těchto hodnot vyplývá, že vápenné nátěry vyhovují požadavku Kunzelova vztahu jen velmi těsně nebo mu nevyhovují vůbec. Vysoká nasákavost nátěru podporuje působení kyselé dešťové vódy a rovněž vznik mrazových
poškození. Vápenné nátěiy špatně odolávají působení oxidů síry a dusíku, které
zejména v době inverse bývají v městské atmosféře obsaženy v poměrně značném
množství a které rozkládají pojivo nátěrů, jímž je uhličitan vápenatý. Důsledkem
těchto korosních procesů je, že vápenné nátěry mají poměrně lórátkou životnost.
Modifikované vápenné fasádní barvy
Snahy o zlepšení vlastností vápenných nátěrů provázejí vápenné fasádní barvy
již od jejich prvopočátku. Zhodnotit účinnost jednotlivých způsobů modifikace je
však velmi obtížné, protože není k dispozici dostatek informací. Zdá se, že
z historických postupů byl nejúčinnější přídavek lněného oleje, například ve
formě fermeže. Tento postup vede jednak k tvorbě vápenatých solí mastných kyselin, které jsou účinnými hydrofobizátory a snižují proto nasákavost výsledného
nátěru, jednak vysýchavý olej funguje jako dodatečné pojivo, které díky své
hydrofobnosti rovněž snižuje nasákavost. Který z obou mechanismů převažuje,
závisí na způsobu a době přidání vysýchavého oleje. Z novějších postupů se zdá
být nejlepší modifikace polymemími disperzemi, které účinkují především jako
dodatečné pojivo. Oba uvedené postupy se staly podkladem pro formulaci průmyslově vyráběných modifikovaných vápenných fasádních barev. Tyto modifikované vápenné barvy mají lepší zpracovatelnost, standardní kvalitu a jsou snáze
pigmentovatelné na syté odstíny. Výsledné nátěry si zachovávají vysokou pro-N
dyšnost, tj. d|i je na úrovni cca 0,05 m, při značně snížené nasákavosti, takže jejich
koeficient nasákavosti je nižší než 0,5 kg/m 2 .h 0,5 . Modifikované vápenné nátěry
jsou odolnější vůči působení korosivních složek ovzduší, i proti kyselým dešťům.
To znamená, že mají delší životnost jak po stránce dekorativní, tak z hlediska
ochranné funkce.
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Silikátové fasádní barvy
Silikátové fasádní barvy se používají již téměř 100 let. V původní formě bylo jejich pojivem sodné vodní sklo, tj. křemičitan sodný. Kvůli problémům s výkvěty
bylo toto pojivo opuštěno a v posledních desetiletích se silikátové barvy vyrábějí
výhradně na bázi draselného vodního skla, tj. křemičitanu draselného. Silikátové
barvy mají větší pojivou schopnost než vápenně a nejsou proto takové problémy
se sytými odstíny. K vytvrzování dochází podobně jako u vápenných hmot působením vzdušného oxidu uhličitého a výsledkem reakce je gel kyseliny křemičité,
který pojí částice pigmentů a plniv v nátěru.

K2SÍO3 + CO2 = (SÍO2) gel + K2CO3
Vznikající kyselina křemičitá reaguje i s křemičitými plnivy (písek), obsaženými v omítce a nátěr se proto chemicky váže k podkladu. Silikátové nátěry mají
velmi dobrou paropropustnost - jejich difúzní odpor á\i je nižší než 0,1 m. Pokud
nejsou tyto nátěry hydrofobizovány, mají však poměrně vysokou nasákavost, jejich koeficient nasákavosti w dosahuje hodnoty 1 až 1,5 k g / m . h0-5 a vyhovují pak
Kiínzelovu vztahu jen těsně.
Vzhledem k tomu, že pojivo nátěru, tj. oxid křemičitý odolává působení všech
kyselin s výjimkou kyseliny fluorovodíkové, jsou silikátové nátěry v zásadě odolné vůči působení agresivních složek ovzduší, které mohou napadat pouze některé
pigmenty a plniva v nátěru obsažené.
Silikátové fasádní barvy kladou značné nároky na dodržování správného
technologického postupu. Lze je nanášet pouze na suché a vyzrálé minerální podklady, které neobsahují nezkarbonatizované vápno, sádru a rozpustné sole, zejména vícemocných iontů. Teplota vzduchu i podkladu při nanášení musí být
minimálně 5°C. Ačkoliv se jedná o vodou ředitelné nátěrové hmoty, lze je ředit
pouze k tomu určeným, výrobcem dodaným ředidlem (fixativem), což je roztok
vodního skla, u modifikovaných silikátových barev pak roztok vodního skla
s přísadou polymemí disperze. Ředění vodou je nepřípustné. Rovněž k napouštění podkladu se používá pouze fixativ.
Nemodifikované silikátové fasádní barvy
Čistě silikátové fasádní barvy, neobsahující žádné další pojivo se vyrábějí ve dvou
provedeních. Ve dvousložkovém provedení je jedna složka tvořena vlastním pojivem, tj. vodním sklem a druhou složkou je směs pigmentů, plniv a přísad. Obě složky se smíchají až na stavbě. Jednosložkové silikátové barvy jsou kompletní nátěrové
hmoty k přímému použití. Obě uvedené verze umožňují dosažení lazumích nátěrů/
samozřejmě pouze v případě stejnorodého podkladu. Pokud je podkladem vyspravovaná omítka, pak se na lazurním nátěru obvykle objevují skvrny. Kromě toho nátěry připravené z nemodifikovaných silikátových barev mají zejména na měkkých
podkladech sklon k tvorbě prasklin, v důsledku pnutí nátěru při zasýchání.
Modifikované silikátové barvy
Snaha odstranit některé nevýhodné vlastnosti čistě silikátových fasádních
barev vedla k vývoji a výrobě silikátových barev, modifikovaných přídavkem po-
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lymerní disperze v množství do 5 % polymeru a obvykle i přídavkem hydrofobizačního prostředku. Polymemí disperze pak funguje jako dodatečné pojivo s vysokou pojící schopností.
Modifikované silikátové fasádní barvy si zachovávají základní vlastnosti silikátových barev, zejména^vysokou paropropustnost. Difúzní odpor nátěrů á\i je rovněž nižší než 0,1 m, mají však sníženou nasákavost, takže koeficient nasákavosti
w je nižší než 0,5 kg/m 2 .h 0 ' 5 . Modifikací se rovněž významně zlepšuje zejména
zpracovatelnost, počáteční pevnost nátěru a odolnost vůči oděru za mokra.
Cementové fasádní barvy
Pojivem těchto fasádních barev je bílý cement. Vytvrzují hydratací cementu,
což je spojeno zejména při vyšších teplotách s problémy, protože vrstva nátěru
často uschne dříve, než cement stačí zhydratovat. Barevná paleta těchto nátěrových hmot je omezena pouze na světlé odstíny. Jejich zpracovatelnost není příliš
dobrá. V oblasti památkové péče se nepoužívají.
Fasádní nátěrové hmoty na bázi organických pojiv
Roztokové (rozpouštědlové) fasádní barvy
Pojivy těchto nátěrových hmot jsou organické pryskyřice například alkydové,
akrylátové, silikonové, ve formě roztoku v organickém rozpouštědle, kterým je
nejčastěji lakový benzin. Nátěry vytvrzují buď odpařením rozpouštědla nebo odpařením rozpouštědla a následující oxipolymerizační reakcí, při které dochází
k zesíťování pryskyřice, tj. pojivo se stane nerozpustným. Jedná se o nátěrové
hmoty, které se již dlouho téměř nepoužívají, především z ekologických a hygienických důvodů, protože se při jejich aplikaci odpařuje do ovzduší velké
množství rozpouštědel. Hlavní výhodou rozpouštědlových fasádních barev je, že
umožňují práci za nízkých teplot, případně i za mrazu a jsou použitelné prakticky
na všechny typy podkladů, které musí být suché. Napouštění podkladu se provádí zředěnými roztoky polymerů v organických rozpouštědlech. Zaschlý nátěr je
snadno omyvatelný. Rozpouštědlové barvy byly původně formulovány tak, že
nátěry měly nízkou paropropustnost a velmi nízkou nasákavost. Hodnoty difúzního odporu dn se pohybovaly na úrovni 1,5 m, hodnoty koeficientu nasákavosti w pak na úrovni 0,1 kg/m 2 .h 0,5 . Je samozřejmě možno formulovat roztokové
fasádní barvy tak, aby výsledný nátěr měl podstatně lepší paroproustnost,
k dalšímu vývoji však není důvod, protože tyto barvy již patří minulosti.
Emulzní fasádní barvy
Požadavek na snížení obsahu rozpouštědel v nátěrových hmotách vedl k vývoji emulzních nátěrových hmot a tedy i k vývoji emulzních fasádních barev.
V těchto nátěrových hmotách je roztok pryskyřice v organickém rozpouštědle
emulgován ve vodě. Výsledkem je vodou ředitelná nátěrová hmota, která však
stále ještě obsahuje nezanedbatelné množství organických rozpouštědel. Mechanismus vytvrzování těchto nátěrových barev je stejný jako u rozpouštědlových
barev. Rovněž vlastnosti nátěrů jsou obdobné. Emulzní fasádní barvy nemají
oproti jiným typům fasádních barev žádné zvláštní výhody a nemají ani hlavní
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výhodu rozpouštědlových barev, tj. možnost práce za mrazu. I když se stále ještě
vyrábějí, jejich podíl na trhu je nepatrný.
Disperzní fasádní barvy
Pojivem těchto nátěrových hmot jsou vodné polymemí disperze, což jsou
disperze poíymerních částic ve vodě, stabilizované tenzidem nebo ochranným koloidem. Obsah polymerní složky bývá zpravidla 50 - 60 %, pH vodné fáze leží
většinou mezi 5 - 8 . Velikost částic polymeru se pohybuje od cca 1 um u disperzí
polyvinylacetátových až po 0,05 \im u speciálních akrylátových disperzí. Běžné
akrylátové disperze mají velikost částic cca 0,2 jim, přičemž distribuce velikosti
částic bývá poměrně úzká. Disperze zasýchají čistě fyzikálním způsobem, tj. odpařením vody a zaschlý film je již ve vodě nerozpustný. Pro každou polymerní
disperzi je charakteristická tzv. minimální filmotvorná teplota (MFT), což je nejnižší teplota, při které v průběhu odpařování vody dochází ještě ke spojování koalescenci poíymerních částic a vzniku spojitého filmu. Při zasýchání pod MFT
vzniká rozpraskaný film až práškovitá vrstvička. To znamená, že pod MFT nemají polymerní disperze pojivé schopnosti. Hodnotu MFT poíymerních disperzí lze
snížit přídavkem 2 * 3 % vhodného rozpouštědla, například lakového benzinu.
V první fázi vývoje a výroby disperzních fasádních barev byly jako pojivo používány běžné polyvinylacetátové disperze, které však nebyly pro tento účel příliš
vhodné. Fasádní barvy na bázi polyvinylacetátových disperzí, zpočátku i nevhodně formulované jako běžné nátěrové hnoty hluboko pod KOKP a často i nesprávně aplikované, proto mnohdy selhávaly. Další vývoj vedl k náhradě těchto
disperzí vhodnějšími a speciálně k tomuto účelu vyráběnými disperzemi styrenakrylátovými a akrylátovými. Rovněž v oblasti receptur'disperzních fasádních
barev došlo ke značným změnám a úpravám formulace zejména ve směru zvyšování OKP a používání vhodnějších a účinnějších pomocných a modifikačních přísad a jejich kombinací. Výsledkem je, že současné disperzní fasádní barvy mají
výbornou zpracovatelnost, kryvost, poměrně značnou variabilitu vzhledu nátěru
a jsou použitelné prakticky na všechny typy podkladů. Pro úpravu podkladu se
používá řada přípravků. Jedná se buď o roztoky polytnerů v organických rozpouštědlech nebo o zředěné polymerní disperze. Nátěry jsou snadno omyvatelné.
Difusní odpor nátěrů dp leží zpravidla v rozmezí 0,1 - 0,3 m, zatímco koeficient
nasákavosti w je nižší než 0,1 kg/m^h 0 , 5 , zejména pokud se jedná o disperzní
barvy modifikované přídavkem silikonové emulze.
Disperzní fasádní barvy se nyní vyrábějí a dodávají rovněž ve formě suché redispergovateiné práškovité směsi. Pojivem jsou tzv. suché polymerní disperze
(redispergovatelné prášky), které lze přídavkem vody a zamícháním přeměnit na
vodnou disperzi. Nejčastěji se jedná o kopolymery ethylenu s vinylacetátem, obsahující zvýšené množství ochranného koloidu. Výhodou suchých disperzních fasádních barev je úspora hmotnosti a objemu při dopravě, ekologické balení
v papírových pytlích, možnost skladování i v nevytápěných skladech a vysoká
odolnost vůči biologickému napadení v průběhu i dlouhodobého skladování. Nevýhodou, je, že musí obsahovat velmi účinné dispergační přísady a použitá plniva
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a pigmenty musí být snadno dispergovatelné. Použité suché disperze mají horší
vlastnosti než kapalně disperze a v důsledku toho i výsledné nátěry mají poněkud horší vlastnosti, zejména za mokra.
V současné době tvoří disperzní fasádní barvy naprostou většinu vyráběných
a prodávaných fasádních nátěrových hmot.
Silikonové fasádní barvy
Vzhledem k tomu, že téměř všechny dnes vyráběné silikonové fasádní barvy
patří do skupiny bezrozpouštědlových, vodou ředitelných nátěrových hmot, je toto
jejich označení poněkud zavádějící. Pojivé schopnosti mají totiž pouze silikonové
pryskyřice, které však jsou za normálních podmínek tuhé. V nátěrových hmotách
proto mohou být obsaženy buď ve formě roztoku v organickém rozpouštědle nebo
ve formě vodné emulze roztoku pryskyřice v organickém rozpouštědle. Pouze
v těchto nátěrových hmotách může být silikonová pryskyřice hlavním pojivem a logicky pouze tyto nátěrové hmoty proto mohou být označovány jako silikonové.
Fasádní barvy prodávané pod označením silikonové však v naprosté většině
obsahují bezrozpouštědlovou silikonovou emulzi, která, jak již bylo uvedeno,
nemá žádné nebo mizivé pojivé schopnosti. Jejich pojivem je vždy akrylátová
nebo styren-akrylátová polymerní disperze a silikonová emulze je pouze modifikační přísadou. Jedná se tedy o modifikovanou disperzní fasádní barvu, která se
od běžných disperzních fasádních barev liší pouze vyšším obsahem silikonové
emulze a zpravidla nižším obsahem polymerní disperze, přičemž rozhraní mezi
oběma typy je velmi difúzní.
Pokud jde o složení, jsou silikonové fasádní barvy fomulovány tak, že jejich
OKP je zpravidla vyšší než KOKP. Z toho vyplývá, že výsledný nátěr má vysokou
prodyšnost, ale i vysokou nasákavost. Přídavek silikonové emulze dodává nátěru
hydrofobní vlastnosti a výrazně tak snižuje jeho nasákavost. Výsledek je takový,
že difúzní odpor á\i je obvykle nižší než 0,1 m a hodnota koeficientu nasákavosti
w bývá nižší než 0,1 kg/m 2 .h°' 5 .
Silikonové fasádní barvy mají obdobné vlastnosti jako běžné disperzní barvy,
tj. výbornou zpracovatelnost a kryvost a jsou použitelné na všechny typy podkladů. Rovněž příprava .podkladů se provádí obdobnými prostředky. Nátěry mají
vzhledem k nižšímu obsahu pojiva poněkud nižší pevnost, přídržnost a odolnost
vůči oděru za mokra
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že vývoj fasádních nátěrových hmot vedl v posledních letech k tomu, že difúzní odpor nátěrů z nich připravených se zpravidla
pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,3 m. Rovněž koeficient nasákavosti se podařilo většinou případů výrazně snížit, takže většina fasádních barev bez ohledu na typ vyhovuje požadavkům na paropropustnost a nasákavost. Díky tomu se zákazník
může při výběru vhodné nátěrové hmoty soustředit na jiné užitné vlastnosti nátěrů a na to, který typ nátěrové hmoty je pro daný podklad nejvhodnější a který
nátěr nejlépe vyhovuje po vzhledové stránce.
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T. Kleisner
Je možné již na vzorníku poznat, zda nátěr po aplikaci nedá památce umělý, nepřirozený vzhled, který dnes poškodil například průčelí Kaňkova domu čp. 118-IL na Národní
třídě nebo tambur a věž kostela sv. Tomáše?
V. Heidingsřeld
Na vzorníku nikoliv, ten je zpravidla jenom barevný, pouze ukazuje odstíny, které
firma vyrábí jako standardní, přičemž většina firem nabízí neomezené množství odstínů
na zakázku. Vzhled nepoznáte ze vzorníku vůbec, nebo velice vzdáleně. Je třeba nechat si
předvést, jak to vypadá v praxi nebo se podívat na referenční objekt. Jsem zde dnes jako
člen Společnosti pro technologie ochrany památek a my se již delší dobu marně snažíme
získat nějakou referenční zěď, kde by firmy působící na našem trhu, mohly svými barvami
natřít několik metrů čtverečních a kde by si památkáři mohli vybrat mezi desítkami materiálů ten, který bude nejlépe vzhledově vyhovovat. Zatím se nám to bohužel nepodařilo,
neboť zdi, které přicházejí v úvahu jsou volně přístupné, čili ohrožené vandaly. A zdi,
které bychom rádi měli, nejsou nám jejich majitelé ochotni zapůjčit.
Otto Koval, Finál
Z jaké normy byly citovány vztahy mezi nasákavostí a prodyšností?
V. Heidingsřeld
Tento vztah nebyl nikdy do norem DIN zařazen, respektive byl zařazen, ale na žádost
výrobců své doby, kteří toto nedokázali většinou splnit, byl stažen. Nicméně normy DIN
ho příležitostně zmiňují.
T. Kleisner
Považoval byste za účelné tento požadavek a obdobné parametry zařadit do našich
norem? Respektive snažit se vytvořit normu, která by zohlednila požadavky nátěrových
hmot pro památkové objekty?
V. Heidingsřeld
Spějeme do Evropské unie, přebíráme a sjednocujeme tamní normy. Nemyslím si, že
v tomto okamžiku je vhodná doba po vytváření norem, které bychom měli během několika
let opět měnit a přizpůsobovat.
T. Kleisner
Byla by v našich poměrech uplatnitelná některá norma zahraniční?
V. Heidingsřeld
To je velice obtížná otázka, všechny normy jsou dělané k poněkud jinému iíČelu, než je památková péče. Ani v Německu nemají žádnou rozumnou normu, ale mají společnost WTA,
obdobnou jakou je naše Společnost technologie obnovy památek, která vydává vlastní předpisy
pro oblast památkové péče a tyto předpisy jsou výrobci, kteří se chtějí u památek uplatnit, ve-
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lice respektovány. V tomto státě snad nejvýznamnější je předpis pro oblast sanačních omítek. Přitom německá norma DIN nemá pro sanační omítky žádnou normu. Taková je asi realita. je třeba si tady udělat nějaký pořádek, postupy; doporučení, ale nelze očekávat, že to
bude lze zařadit do státních norem. Naše Společnost vytkla si za úkol organisovat přehledy
materiálů - máme připraveny sanační omítky, fasádní nátěry, hydrqfobisační prostředky
a ochranné nátěry na dřevo. Časopis Materiály pro stavbu bude tyto přehledy s komentářem
tisknout.*
J.Cejp
Kromě těchto parametrů je důležitá také trvanlivost a obnovitelnost barevných směsí.
Již citovaný prof Marconi doporučoval vápenné omítky, které.v Praze máme staleté, vqroval před umělými nátěry z hlediska trvanlivosti, obnovitelňosti a nákladnosti. Podle něj
klasické vápenné omítky jsou nakonec výhodnější, neboť jsou trvanlivější a připomínal nebezpečí umělých omítek. Jak se díváte na klasické vápenné omítky?
V. Heidingsfeld
Nikomu nevnucuji jakýkoliv matriál, máte možnot si vybrat cokoliv. Vápenné nátěry se
pochopitelně dělaly staletí a také se po staletí modifikovaly. Problém je v tom, že to, co na
fasádě vznikne s vápnem, se kterým pracujete, je uhličitan vápenatý. To, co zvláště
v některých měsících dýcháme, je smog, obsahující oxid siřičitý a oxid dusíku. Uhličitan
vápenatý a oxidy se spolu nesnášejí, korose je značná. Oxidy se vymývají z ovzduší při
každém dešti, stékají na fasády ve formě slabé kyseliny a přeměňují uhličitan vápenatý na
sádru, sádrovec, síran vápenatý. Tomu nelze zabránit žádným rozumným způsobem. Mnohokráte jsem slyšel, že vápenné nátěry a omítky odolávají, ale nikdy jsem to neviděl. Viděl
jsem naopak mnoho nátěrů, které nevydržely první zimu. A tady bych se zmínil ještě o jedné
věci u vápenných nátěrů, je problém u těch světlých odstínů: pojivá schopnost vápenné kaše,
mléka, je dosti malá a protože dnes používané pigmenty jsou velice jemné, tak nemůžete prakticky připravit vápenný nátěr, který bude pigmentovaný na sytý odstín. Tedy připravit jej
můžete, ale bude se rozmývat a sprašovat. To, co se tady nabízí, nejsou nátěry, které by se
podobaly vzhledem vápennému. Myslím, že vám by vyhovovaly silikátové nátěry, ať již modifikované nebo nemodifikované, z čehož jsou minerální nátěry a chovají se velice podobně, jsou
čistě anorganické nebo mají velice malé množství organických složek.
Pokud jde o odstranitehíost,'rád bych konstatoval, že žádný nátěr - ani vápenný - není
snadno odstranitelný. Musíte Iw biď oškrábat, otryskat nebo rozpustit, což u vápenatého
je poněkud robustní záležitost. Nebo ho musíte nějakým způsobem zbobtnat a potom
oškrabat či otryskat. Dnes jsou metody odstraňování starých nátěrů již docela dobře propracované a nehrozí prakticky žádná dramatická ztráta podkladní omítky, pokud má omítka alespoň trochu přijatelnou pevnost. Samozřejmě je na vás, jakou versi nátěru si zvolíte
- dispersní, silikátový, silikonový nebo vápenný. Je třeba počítat se zanedbatelnou životností vápenných nátěrů po stránce estetické i ochranné. Je to otázka peněz, jak často si
můžete dovolit nátěr obnovovat, zda můžete jako na vesnici líčit stavení každý rok nebo
* Společnost technologie obnovy památek, Slaný, poštovní přihrádka 72, 274 01, telefon
0314/520 730
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natírat průčelí každých 5 let Nemáte -li dostatek prostředků než jednou za 10 až 15 let,
pak nemůžete volit vápenný nátěr. Náklady na materiál jsou ve srovnání s náklady na lešení prakticky zanedbatelné. Chápu, že se vám některé typy nátěrových hmot nelíbí, ale lze
si vybrat jiné, které se vám budou zdát výhodnější. Paleta je dnes velice široká a firem na
našem trhu pCisobí několik desítek.
P. Kotlík, Společnost technologie obnovy památek
Měl bych doplňující poznámku k fasádě Valdštejnského paláce, na které byla svého času
použita typicky dispersní barva.
V. Heidingsfeld
Ano, my jsme dělali jenom nepatrný kousek, ale zbytek, prakticky celý Valdštejnský
palác, byl dělán akronátem, hmotou, která má dnes mezi vámi tu nejhoršípověst
A. Ignotus
Památkáři nemohou žádnou dodavatelskou ani výrobní firmu považovat za objektivní
pro určování a vybírání materiálů. Památková péče by měla mít svou vlastní testovací laboratoř, tak jako kdysi byla laboratoř ve Státním ústavu památkové péče, kde by se materiály. prověřily pro konkrétní účel a podle výsledkií by se vybíralo, samozřejmě v garanci
pracovníka laboratoře.
V. Heidingsfeld
To je možné.. Rád bych ale upozornil, že každá firma, která chce u nás prodávat, se
musí vykázat atestem nebo certifikátem a každá ráda předloží osvědčení nejen české
státní zkušebny, ale i certifikáty zkušeben své vlastní země. Tudíž není nutno každý
systém znovu hodnotit a usnadňuje to poněkud situaci. Znovu se vracím k tomu, že vy
si můžete vybrat podle vzhledu. Pokud máte pochybnost, není problém obrátit se na nezávislé pracoviště, které zkouškxj provede. Jinak každá slušná firma je schopná předložit
snímky referenčních objektů, na kterých si lze zkontrolovat, jak nátěr vypadá v reálu na
skutečném objektu.
J.Štulc
Jak si při krajně pesimistických odhadech životnosti vápenných fasád vysvětlujete fakt
kostela sv. Jiří na Hradě. Raně barokní fasáda byla obnovena v polovině 60. let* je to už 30
let, barevná skladba je samozřejmě částečně vyrudlá a rozmytá, ale vidíme obrovskou
přednost, že tam jsou patrné vysprávky, že nemusel být homogenisován podklad pro nátěr,
nedošlo k zmrtvění povrchu památky, je to velice živá fasáda, i přes všechny šrámy a opravy, které jsou na ní patrné a přes všechny nedostatky a právě-pro ně bych dal přednost
takto vypadající fasádě před těmi nepřirozeně vyhlížejícími homogenními, umělými nátě* Snímek kostelního průčelí před opravou reprodukuje M. Korecký v knize Praha v barevném reliefu, 1975 na straně 33. Jiný příklad mimořádné trvanlivosti vápenného nátěru kostel v Uhříněvsi, opravovaný roku 1969 - uvádí V. Láska, Památky střední Čech 9, č. 2,
1995, s. 6.
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ry, které nedokáží stárnout. Dal bych to přímo jako thema pro firmy: chtějí - li se zalíbit
památkářům, pak mají především vyrukovat $ technologiemi, které jsou snadno odstranitelné a které dovedou stárnout, nejlépe tím způsobem, jakým uměla zestárnout vápenná fasáda na Sv. Jiří, která po 30 letech je dosud esteticky velmi působivá. Stálo by za vědeckou
analysu, jak je to možné při pražském smogu.
V. Heidingsfeld
Nemohu odpovědět, neboť nevím, čím byla fasáda na kostele sv. Jiří provedena.
J. Hyzler
V minulém století se vápmné nátěry nanášely ve velmi jednoduché skladbě - prostě namíchaná barva do vápna nebo do vápenného pačiku. Na venkově podle starých řemeslných
praktik přidávalo se ještě tužidlo, fermež, kaseinové prvky jako mléko, tvaroh a celá řada
místních prostředků, které ztužovaly a konservovaly vlastní vápenné nátěry. Je nutno dále
rozlišovat vápenný nátěr, který se nám časem smyje, a pak zbude štuková vrstva, eventuálně jádro, které je velmi perné, ale které si vytváří oxidací a stářím vlastní barevnost
a ta patina bývá velmi krástiá. 1 ty omítky jsou konsistentní, trvalé a mají jakousi barevnou atmosféru, druhotnou z tohoto přirozeného procesu stárnutí.
H. Doskočilová, magistrát hl. města Prahy.
Sv. Jiří byl prováděn klasickou technologií. Není to vápenný nátěr, ale probarvený Štuk,
byl použit dovezený perský pigment a pálené, 15 let hašené vápno.
I. Kopecká, Státní ústav památkové péče
Chci oponovat Házoru, že by státní památkový ústav měl mít laboratoř, která by sloužila jako zkušebna. Takhle naše laboratoř nemůže sloužit ani z důvodů prostorových ani finančních. Dost dobře nemůže suplovat práci certifikační laboratoře, ani to není na místě.
My samozřejmě odpovídáme na dotazy památkářů, když mají pochyby o fasádové barvě.
Jak bylo řečeno, každá firma je vybavena certifikáty, my se v nich orientujeme lépe než
historici a dokážeme jim informace poskytnout, ale nemůžeme suplovat akreditowné laboratoře, ty podléhají i určitým zvláštním právním řízením.
V. Heidingsfeld
K fasádě kostela sv. Jiří mohu nyní říci, že typická tloušťka wpennélto nátěru je menší
než 100 mikronů, zatímco tloušťka štuku je asi 3 milimetry, které vydrží déle.
B. Macek, DUFA
Silikátové nátěrové hmoty mají podle normy povolen obsah organických látek do 5 %,
Jak pohyb organické složky v rámci těchto 5 % ovlivňuje kvalitu, kladné i záporné
vlastnosti?
V. Heidingsfeld
Silikátový nátěr je ve svém principu velice parapropustný, ale také má extremně vysokou nasákavost, takže v nemodifikované formě a nehydrofobisovaný jenom stěží vyhovuje
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uvedenému K ii n z e 1 o v u vztahu. Přídavkem disperse zvýšíte vodotěsnost a přilnavost,
ale snížíte odolnost nátěru vůči praskání. A zvýšíte samozřejmě pojivé schopnosti v nátěrovém systému, takže máte daleko menši problémy se světlými odstíny a máte tedy podstatně vyšší tu počáteční pevnost po nanesení nátěru. To znamená, že se nemusíte tak
obávat povětrnostních podmínek. Tolik zjednodušeně.

NĚKOLIK PŘÍKLADŮ BAROKNÍ BAREVNOSTI
Petr Macek, Státní ústav památkové péče
Začínám pohledem na průčelí kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, neboť je to
doklad povrchové barevné úpravy, která převládala za I. republiky. These vycházela z myšlenky proř. Vojtěcha Birnbauma, který tvrdil, že dynamický barokní
sloh je do té míry plasticky vyvinut, že jakákoliv barva by mu vlastně škodila.
0 tom se mluvilo již přefl 13 lety na předchozím semináři a skutečně tato these,
přednesená od zeleného stolu, ve své době zvítězila a vše bylo řešeno monochromně. Mimochodem, je to záležitost určité módy, protože souzní se současnou moderní architekturou, což myslím do jisté míry platí i dnes. Vím od
pamětníků, kteří na kostele pracovali, například arch. Rada, že chrám byl až "divoce" barvený, se spoustou různých-barev. Na prvním obrázku je na bočním
soklu stavby vodorovné kvádrování, které zcela jistě pokračovalo i ve výši stěny,
tedy celý kostel byl vodorovně traktován plastickými bosami v rámci další ilusivní tvorby tohoto dojmu. Tato stavba ovšem zřejmě nikdy nebude obnovena ve
své původní barvě, není to již možné ani z hlediska poznání.
Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici je dnes nabarven ne zcela přesně
v tzv. srnčí hnědi, ale celkový dojem jě jistě původnější při srovnání s předchozím stavem, kdy se předpokládalo, že je do té míry plastický, že barva by mu
uškodila. Dnes je blíže autorskému pojetí, o kterém se v tomto případě již něco
málo ví.
Velice zajímavý je Toskánský palác na Hradčanském náměstí, jehož barevné řešení patrně není příliš odlišné od návrhu arch. Bohumíra Kozáka, který obnovil
pod okny ony Červené prvky. Palác je jinak velice decentně řešený, pro nás až nezvykle. Předpokládalo se, že se jedná o kompromis, daný obavou tehdejší doby
z rasantní barevnosti, ovšem průzkum prokázal, že řešení průčelí bylo skutečně
takto jednoduché, v podstatě trojbarevné, dnes s ponecháním kamenného portálu^
kterému se již nikdo neodváží vrátit původní nátěr. V protikladu k decentnímu
průčelí zjistíme odlišnou situaci na vnitřním nádvoří. Každá barevnost formuje
tutéž budovu odlišně. Dr. Muk prokázal, že jak vnitřní, tak vnější řešení je v podstatě původní. Nádvoří bylo červeno - bílé a vnějšek v okrových, žlutavých tónech. Uvědomíme - li si tuto bohatost a s přibývajícími poznatky přibývají
1 výjimky, je těžké vyslovit nějakou obecnost.
Raně barokní zámek v Libochovicích si bez barev ani nemůžeme představit,
neboť barevnost má zde význam dalšího prvku, hraje zde rozhodující úlohu a v
podstatě objekt zčitelftuje. Vpadlá pole bychom bez barvy ani nevnímali.
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Severočeský zámek Lemberk má raně barokní barevnost ze 60. let 17. století,
kdy byl použit železitý, rezatý pískovec. Okolní štuk byl napuštěn fermeží, aby
okna působila dojmem, že jsou vytesána z kamene. Západní křídlo mělo starší renesanční okna z bílého pískovce a byla natřena podobně, velice silně, aby se přizpůsobila oné oranžové barvě železitého tónu.
Při malostranském kostele sv. Tomáše je třeba si uvědomit, proč je dnešní nátěr
tolik špatný a nebezpečný příklad. Průzkum zjistil 3 barvy, klasickou vrcholně barokní barevnost - bílá stěna, šedivé a červené doplňky a takto byl chrám před lety
obnoven. Navíc kupole byla původně ještě výraznější, to jediné obnoveno nebylo,
ostatní drží autorskou barevnost Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Jestliže se věž
změní, tak zejména při dálkových pohledech se celek rozpadne na dvě části. Již
bylo zmíněno, že červená se jakoby vydělí. Nemluvím vůbec o odstínech, které
jsou také pochybené, nýbrž o rozvržení barev, část tektonického řádu splývá barevně zcela se stěnou. Je to naprostá visuáiní deformace stavby a těžké poškození
památky. To už by snad bylo lépe, kdyby celá věž byla natřena na žluto, přiznal
by se přístup prvorepublikový, ve kterém plnou roli hraje plasticita a jednotlivé
články by k sobě měly nějaký poměr. Je důležité, aby články, které byly dány barvou do určitého vztahu, byly v tomto spojení při novém barvení zachovány, ať již
se použije (sit venia verbo) jakákoliv barva. Samozřejmě, u takto významných staveb je třeba šetřit původní řešení.
Palác čp. 119-m v Letenské ulici byl obnoven v původní rasantní červeno - bílé
barevnosti. Je - li však domů v ulici více, je třeba zachovat vztah těchto objektů
v řadě.
Barva původní kancelářské budovy konsistoře v Litoměřicích měla logický řád,
který stavbu zčitelňoval. V 70. letech 19. století bylo nastavěno patro a celek byl
natřen světlým okrem, v duchu dobových teorií, kdy průčelí mělo vypadat jako
celokamenné. V naší době řešil se obtížný kompromis návratu původní barevnosti staré části.
Rozdílnost a bohatství autorských řešení barevnosti vedou k tomu, že se věc
jnusí řešit vždy individuálně, z mnoha různých pohledů. Proto je tolik důležitý
průzkum a dokumentace, neboť když se dnešní obnova průčelí nepovede, je
možné na jejich základě chybu napravit.

POZNÁMKY STAVITELE K BAREVNOSTI PRŮČELÍ
Roman PorteS, Rekonstrukce a fasády*
Neřeknu nic nového, když prohlásím, že barevnost fasády esteticky umocňuje
vnímání objektu. Nátěr pomáhá k ochraně, ke konzervaci podkladních vrstev
a současně chrám' omítkovinu před zatékáním a silným slunečním osvitem.
Český trh, nátlakem zahraničních výrobců, se nejen nasytil, ale i přeplnil
množstvím nových pokrokových materiálů a technologií. Investoři zvýšili poža• Rekonstrukce a fasády, s.r.o., Jankovcova 63A, Praha 7, telefon a fax 27 54 70
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dávky na rychlost a kvalitu prováděných prad a na druhé straně požadují co
možná nejnižší náklady. To znamená podstatně si odporující veličiny. Řada
investorů jsou soukromí majitelé domu, mnohdy bez stavebních znalostí
a informad, kteří nehodlají vynakládat na přípravu výroby další prostředky. To
často vytváří dojem, bohužel i u některých stavebních investorů a dodavatelů, že
nové materiály či technologie uvedené v barevných katalozích odstraní všechny
nedostatky i předcházejídd stavební chyby. Rozhodujídm činitelem jsou také
lidé. Jejich znalosti, zkušenosti, stavební kázeň a v neposlední řadě stále těžší obchodní břemeno.
Pro barevn9st fasády je mimo nátěru velmi důležitý i podklad. To znamená
druh omítek, předcházející nátěry, druh zdiva, druh konstrukce atd. Velmi důležitý je stav isolatí a vlhkost podkladu.
Před nátěrem bychom měli začít u vyhodnocení injektáží proti vlhkosti, případných vad, způsobů podřezaného zdiva a druhu isolace (zejména u rodinných
domků), druhu sanačnídi malt a vysledovat mechanické nebo statické poškození,
tolik potřebné pro určení dalších materiálů na opravu poškozených spar nebo vyspravení trhlin. Zodpovědně je třeba připravit vhodné tmely, stěrky, armovací
tkaniny, lišty, okapňičky, klempířské detaily apod.
Je třeba co nejsprávněji určit podklad. Je-li minerální, sádrový, betonový či na
bázi plastických hmot. Je-li složen kombinací materiálů, navíc starých a nových, a
v kterých částech konstrukce stavby. Pro budoucí barevnost hraje roli, jestli
v podkladě byly plísně, houby, řasy a nenachází-li se objekt v exhalacemi zamořené lokalitě, třeba i radonem. Určitě si uvědomujeme, že důležitá je orientace světových stran, zastínění okolní zástavbou a historické místo lokality.
V projektech nebo jen v technických zprávách najdete větu nanejvýše o barevnosti a otázku, kolik bude stát metr čtvereční. O průzkumu, sondách ani slovo.
Technologické systémy, přo které jsou hlavním kriteriem peníze, nejdou mnohdy
upravit bez porušení fyzikálně-chemických vlastností. Protože i velmi kvalitní výrobky nemohou být s úspěchem použity na nevhodné podklady.
Všechny kvalitní systémy předpisují odbornou přípravu podkladu a penetraci.
Samostatnou, a v této chvíli odbočující tématikou, jsou zateplovací systémy fasád,
které stále častěji zé všech možných důvodů vytvářejí nový vzhled budov. Tyto
systémy a jejich výrobci i dodavatelé jsou připraveni zateplovat objekty na minerálních podídadech, dřevěných i umělých. Z polystyrenu, minerální vlny nebo
korku. Jsou připraveni i na profilované fasády. O rozsahu barevné Škály ani nemluvě.
Barevnost fasády znamená i vhodný materiál. Od nátěrů požadujeme parotěsnost a prodyšnost. Vlastnosti/které mimo jiné zajišťuje i tloušťka nátěru. Zmíněná tloušťka je zase dána kryvostí. U památkových objektů by měla mít přednost
prodyšnost, protože zajistí výměnu vlhkosti mezi stavebním materiálem a okolním vzduchem, ovlivněným počasím. Prodyšný materiál tuto výměnu zabezpečí
bez poruch. V opačném případě u neprodyšných materiálů nátěr praská pod tlakem vodních par a ve větších plochách se i loupe. Vodoodpudivé materiály pro
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kombinované nátěry svislých a šikmých ploch jsou velmi výhodné, stejně tak
i pro místa se silným znečištěním. Každý dodatečný hydrofobizační nátěr už je
méně bezpéčný.
Pro opravu fasád jsou z hlediska provádění důležité plněné nátěrové hmoty,
protože obsahují mleté kamenivo nebo křemičité písky a plnivem bývají levnější
minerální materiály (křída nebo mletý vápenec). Tyto nátěry je možné nanášet ve
větších vrstvách a tím zakrýt drobné nedostatky. U historických stavéb je potřeba
využívat hmoty s jemným ostrivem.
Nenaplněné nátěrové hmoty vytvářejí tenký film, který kopíruje podklad.
Krycí nátěry jsou více využívané, neboť lazurovací barvy postrádají bělobu a jsou
proto vhodné na kámen, detaily (proti zaslepování prvků) a k nátěrům a uchování barevnosti. Podle druhu pojiva a rychlosti i způsobu vysychání rozeznáváme
hlavně: nátěry roztokové - rozpouštědlové. Nevýhodou těchto hmot je vytváření
neprodyšného filmu, který zabraňuje dýchání fasády. Sejmutí starých vrstev probíhá chemicky nebo mechanicky (otryskáním), čili skoro drasticky. Opravy jsou
složité nejen z hlediska narušení spodních vrstev, ale materiály používané k opravám musí být velmi lepivé disperzní hmoty nebo silikonové hmoty, které nepatří
k nejlevnějším.
Disperzní akrylátové hmoty jsou odolné, ale citlivé na použití. Narušené
disperzní barvy mrazem, vysokou teplotou, solemi nebo novými plnidly jsou vesměs nepoužitelné.
Minerální barvy obsahují jako pojivo vápno, cement nebo silikát, jejich velkou
Výhodou je, že se dají přetírat libovolným nátěrem. V kombinaci s měděnými
prvky je potřeba klempířské práce upravit v detailech a měď natřít speciálními
nátěry, a tak se vyhnout černo-zeleným závojům ve fasádě.
Minerální vápenné materiály se už v minulých staletích doplňovaly bílkovinami (tvarohem a klihem, později fermeží). Vápno musí být dobře vypálené. Vápenný hydrát je nevhodný. Nátěry mají krátkou životnost. Barvy cementové
práškové mají životnost ještě kratší. Přetírat je nutné po 4 - 5 letech. Silikátové
jednosložkové se musí vždy penetrovat (rozhodující je procénto organických
hmot).
Silikátové dvousložkové jsou velmi kvalitní hmoty se silikátovým pojivem bez
organických látek. Nátěry vydrží několik desítek let. Při dešti tmavnou a schnutím světlají, což je jeden ze základních požadavků památkových orgánů.
Silikonové hmoty jsou jedním z nejmladších materiálů. Pojivo je silikon, přidává se disperze. Silikonem lze s úspěchem přetírat staré, opravené fasády (i nedozrálé omítky). Nátěry jsou samoomyvatelné. S úspěchem jsou používány do
znečištěných lokalit.
Co má dále vliv na barevnost fasád? Silikátové nátěry se by se měly používat
až po čtyřech týdnech zrání (pokud nemáme míchat do profesních materiálů roztoky a disperze). Sádrové části se musí vždy penetrovat. Silikonové nátěry lze
s úspěchem používat na kámen, ale ne na prosolené podklady neošetřené sanací.
Disperzní nátěry jsou vhodné na fasády bez profilace. Nejméně vhodné jsou nátě-
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ry roztokové. Zanedbaná nebo nedokonalá penetrace má za následek skvrny (kocoury) na povrchu, později loupání. Na vlhké omítce navíc s obsahem soli barva
puchýřovatí. A z nevyzrálé omítky se navíc sype podklad. Na nenasákavých podkladech se barvy ředitelné vodou brzy splachují.
'
To vše a mnoho jiného mě napadá, když od nás investor požaduje kvalitní, ale
levnou fasádu v termínu nejraději za týden.
Velmi dobré zkušenosti máme s materiály od rakouské firmy Baumit. Referenční akce: kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, fasáda televizní stanice NOVA ve Vladislavově ulici. Kvalitní materiály dováží z Belgie i fa
ABP Consulting a. s. Belgický Pegasilox s penetrací Primeru 212 je k vidění na
velké budově školy v Nymburce. Paracem a Murfil od firmy Mathys z Belgie jsou
použity na Obvodním úřadě v Praze-Řepích. Paracem je na presidentově domě
v Praze 2 na Rašínově nábřeží. Barvy FOST z rakouského Lince jsou použity pod
jménem APU na letohrádku Belveder. Silikonový Hydrosil na Komerční bance
v Dlouhé ulici.
Je nejlepší pozvat vždy technika zastupující firmy ve stadiu přípravy výroby,
protože každá výrobna od Baumitu po Mathyse má na seznamu dlouhý výčet
speciálních hmot, které jsou zajímavé svým využitím náhradou za pálené vápno
(30ti leté) proti kyselým dešťům, sopečné materiály srovnatelné se středověkými
omítkovinami, materiály na lícované zdivo, thermoomítky, TrassitMix pro památkové objekty, utěsňovací materiály proti solím, Elastoroly na trhliny, omítky
na sokly, hloubkové penetrace (TiefenGrund). K novodobému využití určitě patří
belgický Dakfill Frigo, což je plynotěsná protiradonová ochrana konstrukcí (vhodná na ocelové konstrukce). NÓxyde na ocelové konstrukce do silně namáhaného
prostředí. Fillcoat Fieber je určen na okamžité uzavření prasklých podkladů (lepenek, plechů, omítkovin) za velmi nepříznivých klimatických podmínek (v dešti).
Průtažnost materiálů je 200 -1300 %.
BAZILIKA SV. JIŘÍ A KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA PRAŽSKÉM
HRADĚ - ČTVRT STOLETÍ PO OBNOVĚ BAREVNÝCH PRŮČELÍ
Viktor Procházka, Správa Pražského hradu
Po postupných opravách opukových průčelí a věží baziliky, po opravách
mnoha dalších průčelí objektů Pražského hradu, přistoupila Kancelář prezidenta
republiky v r. 1970 k opravě západního průčelí baziliky sv. Jiří a celé kaple sv.
Jana Nepomuckého.
Z fotodokumentace výchozího stavu je patrný rozsah poškození omítek, zejména vzlínavou vlhkostí naď pískovcovými sokly, ve styku s krytinou říms a podobně. Malba iluzivních oken byla převážně smyta, původní barevnost nebyla
patrná vůbec. Sochařská výzdoba a architektonické prvky byly v rozdílném stavu,
a to ve vazbě na kvalitu materiálu. Kovové prvky byly zcela zkorodované. Velmi
špatný stav štukového reliéfu "sv. Jiří bojuje s drakem" na západním průčelí baziliky rozhodl o opravě těchto průčelí, i když v sousedství byla ještě v plném prou-
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du rekonstrukce Jiřského kláštera. V září 1970 byl proveden detailní průzkum
a dokumentace nálezů původní barevnosti, upřesněn rozsah poškození a stanovena technologie oprav průčelí. Na základě fragmentů původní barevnosti byly posuzovány připravené vzorky, hlavně však byla zpracována celková koncepce
barevnosti raně barokního průčelí baziliky i převzaté barevnosti o desetiletí mladší kaple.
Bylo stanoveno, že oprava bude provedena "klasickou" technologií, t.j. pěnováním přibarveným štukem.
Základního mléčného tónu mělo být dosaženo vlastním výběrem materiálu.
Úprava povrchu se měla provést ve dvou fázích, a to:
- pěnováním jemným štukem s dobře uleženým vápnem a barvivem,
- barvivem ve vápenné vodě.
Samozřejmě tyto závěrečné úpravy měly následovat po dobře vyzrálých
vlastních opravách omítek.
Práce byla zadána známému a na mnoha exterierech i interierech osvědčenému
družstvu "ŠTUKO". To provádělo kompletní restaurování fasád, s výjimkou restaurátorských prací na plastikách, reliéfu a portálech, které byly zadány restaurátorům ČFVU.
Z technologického postupu úprav barevných průčelí vyjímáme hlavní body:
- celý povrch fasád byl očištěn od starších nátěrů a vrstev, nevhodných tvrdých
plomb a rozpadlé omítky. Přitom bylo dbáno, aby nebyl původní povrch poškozen (probroušen a proškrábán).
- proškrábané a vyčištěné spáry vyplněny směsí jemného říčního písku a vápna
v poměru 1:1.
- větší správky po očištění na zdravé jádro, nebo zdivo po provlhčení a spetrifikování vápennou vodou s Akronátem, omítnuty maltou z říčního písku (shodné
zrnitosti s původním materiálem) a dobře vyleželého hašeného vápna (min. 7 let),
v poměru 1:1.
- celý povrch základních omítek, opravených i původních, byl přepěnován
bílou plstí - směsí jemného prosátého říčního písku a vápna s určitým dílem tužidla (poměr písku a vápna 1:1).
Touto úpravou bylo na těchto plochách dosaženo požadovaného odstínu.
- aktivní prvky byly upraveny obdobně, ale v konečné úpravě byl jejich povrch
vyhlazen směsí mramorové moučky a vápna, v poměru 1:1 a příslušného
množství pigmentu k docílení sytého cihlového tónu. Zde bylo použití Akronexu
a vápenné vody nezbytné k dlouhodobému udržení intenzivního odstínu pilastrů, říms a dalších prvků.
- malířské práce spočívaly v rekonstrukci dvou iluzivních oken (v západním
průčelí baziliky a východním průčelí kaple), znázorňujících zasklení Šestibokými
tabulkami do olova. Byly restaurovány odhalené nápisy, označující pojmenování
ulice (bez doplňování dříve odstraněných částí). Třetí malířskou prací bylo provedení stínování šedavým odstínem v zubořezu a triglifech, pod římsou kaple.
(Použita vápenná voda + Akronex + pigment.)

117

- oprava pískovcových architektonických prvků byla, pó čištění a odstranění
nevhodných vysprávek, provedena umělým pískovcem na bázi bílého cementu.
Konservace býla provedena vápennou vodou s příměsí Akronexu.
Při restaurátorských pracéch byly ošetřeny běžnou restaurátorskou metodou
plastiky, přičemž zde bylo nutno pořídit kopie kovových doplňků.
V současné době je nutná revize stavu plastik a celého průčelí.

BAREVNOST MĚSTA - BAREVNOST ARCHITEKTURY
Otto Dvořák
Byl jsem požádán o krátký příspěvek k tomuto zajímavému a nesmírně užitečnému semináři, a protože se o toto téma velmi zajímám, doufám, že několik
osobních, praktických a obecných postřehů o barevnosti města a architektury,
o světle, materiálu a jejich symbolických významech v historii, současnosti může
být užitečných. Tyto stručné poznámky jsou založeny nikoliv na podrobném
faktografickém výzkumu, nýbrž na hypotésách vycházejících z praxe, a jsou podloženy osobními úvahami a spekulacemi na toto téma.
Uvítal jsem tuto příležitost, protože z vlastní praxe vím, že jak barva, materiál,
detail a měřítko fasády, tak i světlo a stín jsou v navrhování a pojímání architektury a města nesmírně důležitými faktory. Pro veřejnost, která nemá architektonické
vzdělání, často představují jediné prostředky k vnímání architektury a porozuměním městům. Profesionální diskuse a kritika posledních desetiletí byla a je převážně zaměřena na takové nadřazené pojmy a systémy architektonické tvorby,
jako jsou abstraktně hmotové kvality architektury a grafika půdorysu města. Protože tyto koncepce, odvozené z abstraktního umění a z relativně úzce a mechanicky definované funkčnosti, jsou pro veřejnost z velké části nepodstatné, jí
nepřístupné a nesrozumitelné, domnívám se, že určitou ztrátu vlivu architektonické profese ve světě na vzhled a tvorbu měst lze přičíst právě profesionálnímu
nezájmu o detailní řešení fasád a parterů, nezájmu ó vizuální jazyk, jakožto
prostředek komunikace společenských a prostorových symbolů. Nezasvěcenému
pozorovateli připadá, že to, co architekti o architektuře vědí, nebo si myslí, že
vědí, se zdá být dnes často důležitější než to, co lze, nebo co je možno vizuálně
sdělit, vnímat, registrovat a ocenit.
*
Rád bych proto krátce připomněl některé méně diskutované aspekty a otázky
vývoje funkce symbolického významu barvy a světla a jejich vliv na architektonickou kompozici v kontextu města:
a) Symbolická funkce barvy ve vývoji architektury, stavitelství, technologie
a sémantický "pohyb" v interperaci těchto symbolů.
b) Impresionistické vnímání mnohobarevnosti města a architektury, vliv tradice, prostředí a zeměpisné, polohy na barevnou škálu města.
c) Rozdíl mezi historickými prostředky a dnešními technologiemi v procesu
"stárnutí" architektury a otázka historické autentičnosti při rekonstrukcích a renovacích.
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a) Barevná a prostorová kompozice fasád a architektury nebyla vždy zcela
podřízena subjektivnímu pocitu architekta a jeho osobnímu vkusu a tomu, čemu
on dával přednost. V historii barevná a prostorová kompozice často reprezentovala komplexní jazyk symbolů a hodnot, které společnost v té které době sdílela
a vyznávala. Barevné kompozice se podřizovaly a zároveň přispívaly k budování
myšlenkových a estetických společných jmenovatelů, bez nichž je komunikace
o estetických a společenských hodnotách velmi obtížná. Je dobré ši uvědomit, že
v historii existovala období, kdy se v architektuře a sochařství uplatňovala polychromie a kolorování (antické Řecko, Řím, orientální architektura, baroko),
a obdóbí určité výrazové racionálnosti, skromnosti, ctnosti v přiznávání "podstaty" symbolů, technologie a materiálů (románská období, počátky renesance, klasicismus). Tyto vzájemně se prolínající etické a estetické systémy a na ně navazující
tvůrčí procesy a závěry byly vždy součástí společenského povědomí a nebyly pociťovány jako tvůrčí omezování, naopak, tato nepsaná pravidla vedla vždy k tvořivému vývoji již existujících idejí a souvislostí. Originalita znamenala interpretaci
a výrazovou/barevnou permutaci v rámci daných pravidel a osvědčeného, přijatého systému. Současná nechuť pokračovat ve vývoji stávajících idejí a snaha po
originalitě (začínat od nuly) často vedou k omezeným začátečnickým výsledkům
a k určité nepřesnosti v interpretaci dřívějších vizuálních tvůrčích principů, k "posunu" sémantického obsahu a k neporozumění historickým uměleckým výrazům.
. Kontroverze okolo restaurovaných Michelangelových fresek ve Vatikánu a překvapení nad jejich jednoduchou barevností je příkladem podobné nepoučené
interpretace. Jako jiný příklad způsobu přetlumočení historických vzorů, vedoucí
k sémantickému "posunu", může sloužit velice působivá, během napoleonských
válek vytvořená černobílá dokumentace zaměření Parthenonu. Kromě nedostatečných archeologických prostředků tato velice přesvědčivá grafická forma vedla
později mezi architekty k tomu, že řecká a ostatní historická architektura byla
mylně interpretována jako architektura bílá a nikoliv kolorovaná (jak píše Le
Corbusier: "Když katedrály byly bílé").
Jiným, neméně zajímavým aspektem použití barvy v architektuře je přenášení
tektonické symboliky z jednoho materiálu do druhého pomocí aplikované barvy
(dřevo - kámen - omítka). Tyto od nepaměti pokračující sybolické přesuny výrazu
byly vždy zdrojem tvořivé, do jisté míry "nepoctivé" interpretace při hledání nových komplexních barevných a prostorových kompozic. Barva zde hraje náhradní
roli při docilování prostorové iluze a tektonické plastičnosti fasády v lacinějším,
materiálu. Tmavá výplň pozadí vizuálně ustupuje a nechává v popředí světlý
rám, skeleton, pilastry a římsy. Nebo naopak, v renesanční tradici, tmavší artikulovaný kámen rámuje světlé "transparentní pozadí". V obou příkladech byla vizuální iluze hlavním principem geometrické organizace fasády, a stala se tak
zdrojem žádané komplexity, v dnešní době povrchního pozorování a plošné
architektury zapomenuté a nedoceněné.
b) Vnímání barevného charakteru města odvozeného ze skladby rozsáhlé škály
barev, od teplých tónů po studené, a jejich citlivého poměru doznávajícího v čase
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jen malých změn, je přesvědčujícím důkazem existence společného povědomí
a společných jmenovatelů barevného uspořádání. Tyto celkové barevné charakteristické rysy skladby měst nejsou v současné době dostatečně oceněny a chráněny. Naopak, současná záliba v náhodném, spontánním užívání primárních barev
a originálních kombinací neobvyklých materiálů je jedním z největších rizik stavebních zásahů v historických jádrech. Tyto barevné a materiálové anomálie,
často daleko kritičtější než hmotová řešení, představují drastickou, neopodstatněnou vizuální změnu historického konceptu a principu harmonického soužití,
jimiž se výstavba měst po staletí řídila. Dnešní odborné diskuse, zaměřené převážně na hmotová, z historického hlediska méně konstantní řešení, ponechávají,
za předpokladu udržení výšky římsy, artikulaci a barevnou kompozici fasád
subjektivním názorům, jakožto doménu "tvůrčího" uplatnění jednotlivce.
Výsledná impresionistická barevná kompozice města je poplatná nejen svému
historickému vývoji, ale především zeměpisné poloze, sklonu slunce, atmosférickým vlivům. Tyto aspekty určují z velké části poměr teplých a studených tónů
a vytvářejí racionální, použitelný systém při rozhodování o barevných kompozicích fasád. Není bez zajímavosti uvědomit si, že se Praha svou barevnou škálou
přibližuje spíše jihoevropské než středoevropské paletě a že tato mírná "anomálie1' je jedním z vysvětlení její unikátní krásy a přitažlivosti. Porozumění a uvědomění si těchto jemných odstínů krásy města usnadňují rozhodování a vytvářejí
tvůrčí příležitosti pro využití světla, slunce, stínu, reflexe a barevné kompozice.
c) Otázka barevné autentičnosti restaurovaných historických fasád je často řešena permanentním způsobem a současné technQlogie často duplikují prokázané
původní barevné skladby. Dnešní chemické kompozice barev jsou však daleko
stálejší, takže originální vzhled fasád zůstává zachován v relativně sytějších
barvách, aniž by docházelo k přirozenému romantickému stárnutí; ačkoliv po několika letech jsou tyto barvy špinavější, přesto nevypadají přirozeně. Domnívám
se, že vizuálně přirozené a historické blednutí barvy, jehož u některých současných prostředků nelze docílit, by mohlo být nahrazeno světlejšími tóny s lepšími světelnými odrazovými schopnostmi a méně abstraktním vzhledem
a povrchem. Některé příklady z Benátek, kde jsou někdy fasády restaurovány jen
částečně, jsou zajímavou ukázkou tohoto přístupu.
Na závěr bych rád připomenul, že určitý nezájem architektonické profese
o hlubší porozumění a použití komplexnějších barevných kompozic na fasádách
je do jisté míry výsledkem vývoje pracovních metod a způsobu navrhování a prezentací v posledních několika desetiletích a že vývoj návrhu je často řešen na monochromatických, bílých i papundeklových "hmotových" modelech, které
neumožňují hlubší studium fasády, detailu a barevné kompozice. Tento zredukovaný proces architektonické tvoÁy není snadným způsobem a nevede nutně
k intelektuálně hlubším či vizuálně bohatším řešením nových i restaurovaných
fasád, jež si město Praha a její historické jádro zasluhují. Můžeme se domnívat, že
počítačová technika ovlivní a obrodí přirozený zájem o fasádu a její barevná
a prostorová řešení?
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BAREVNOST FASÁD A VĚDOMÍ KONTINUITY
Vojtěch Láska, Památkový ústav středních Čech
Názory na obnovu barevné stránky architektury, stav poznatků i zkušeností
s obnovou barevnosti v polovině sedmdesátých let na úrovni Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje zachycuje práce autora
"K problematice obnovy barevnosti barokní architektury"1'. Nyní se nabízí
možnost konfrontace stavu zachyceného v této práci se stavem současným, lze
zhodnotit posuny v poznatcích o barevné stránce architektury i ve zkušenostech
s její obnovou a v neposlední řadě zaznamenat vývoj názorů na odůvodněnost
obnovy barevné stránky architektury2*. Neméně poučné jsou proměny názorů
a postojů nejširší veřejnosti. To vše ovšem vyžaduje podrobnější studii, nejméně
stejného rozsahu, jako zmíněná práce. Zatím si dovolím pouze několik poznámek.
Ve zmíněné práci z roku 1977 je vyjádřeno politování nad dlouholetým nezájmem o barevnou stránku architektury, ten je přičítán mylným představám o nebarevnosti architektury minulých období, i vlivu vnímání estetických hodnot
prostřednictvím černobílé fotografie či černobílé televize. Už .tehdy stálo za povšimnutí, že realizace obnovy polychromie významné architektury nachází často
ohlas při opravách běžné zástavby. Z tohoto vědomí vyplynula tehdy i pobídka
k zodpovědnějšímu přístupu k problematice obnovy barevné složky architektury
v praxi památkové péče. Tato výzva neztratila v podstatě na aktuálnosti ani dnes
a to tím spíše, že dosud jsme ne vždy této výzvě dostáli. Rozdíl je ovšem v tom,
že zájem veřejnosti o barevnou stránku architektury je dnes snad až přílišný, přičemž značně podceňována zůstává kvalitní stránka této barevnosti. V souvislosti
s novými nátěrovými hmotami se totiž prosazuje velice bohatá škála barevnosti, která je cizí jak památkám, tak koloritu našeho prostředí, stejně tak jako je
mu cizí většina těchto nátěrových systémů samotných. Na druhé straně zmíněný domácí "kolorit" byl odvozen od omezené škály domácích přírodních
pigmentů a vápna.
Ve zmíněné práci jsme v 70. letech zaznamenali, že příznivější ohlas nachází
realizace obnovy barevnosti barokní architektury u venkovského obyvatelstva ve
srovnání s reakcemi veřejnosti ve městech, zejména v Praze. Poukazovali jsme na
poněkud bližší vztah venkovského obyvatelstva k barevnému odkazu barokní
doby. Tento poznatek můžeme akceptovat i v současnosti, i když se zdá, že skutečnost je přece jen o něco složitější. Nesporné je to, že na venkově si barevnost
•udržela v podstatně větší míře kontinuitu s minulostí a to nejen v povědomí,
nýbrž fragmentálně i v hmotných dokladech (podobně jako v daleko ucelenější
míře například ve Středomoří, především v Itálii). Udržel se tu jakýsi zbytek koloritu minulých staletí, a to jak fakticky, tak alespoň v paměti, pokud zanikal v minulých desetiletích a ustupoval břizolitové šedi. Dodnes se (sice vzácně)
setkáváme s fasádami, které si zachovaly kontinuálně historickou barevnost, aniž
by to bylo na základě nějakého památkového požadavku. Přitom se nemusí jednat pouze o vysloveně lidové stavby. Kromě toho se tu historická barevnost vizuálně projevuje i jinak. Víme, že pod vrstvami hořejších omítek se na mnoha
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stavbách zachovaly rozsáhlé fragmenty starších barevných vrstev. Omítkové
nebo nátěrové vrstvy, jimiž byly barokní stavby opravovány během své existence,
jsou nehomogenní a opadávají, zatímco vrstva nejstarší, která bývá zpravidla nejkvalitnější á hlavně téměř vždy homogenní, přetrvává poměrně nejdéle. Dochází
tak mnohdy i k rozsáhlým plošným odkryvům původních barevných omítek.
Jsou často natolik nepřehlédnutelné, že je nutně musí registrovat nejen odborníci,
nýbrž i nejširší veřejnost - když ne vědomě, tedy alespoň podvědomě3). V této situaci je pak nemyslitelné, aby tato vně se již dostatečně projevující barevnost, nebyla obnovena - nebo spíše zachována. Toho jsme si byli vědomi například při
opravě íasád zámku v Mnichově Hradišti.
Jakési vědomí kontinuity barevnosti nás vede i k poněkud odlišnému poznatku: že totiž není nutno vždy obnovovat původní barevnost, tj. tu r která se váže
k době vzniku fasády, a to i když je prokazatelně průzkumem zjištěna. V průběhu
další existence mohla být, a také zpravidla byla, tato barevnost přehodnocena.
K tomu mohly vést i závažné důvody praktické, ale také estetické. A je třeba si
klást otázku, proč bychom neměli tyto důvody přinejmenším zvažovat a případně i akceptovat při současné obnově. Tomu nasvědčuje i současné pojetí autenticity památky, které zahrnuje i změny v průběhu času. Získala-li například barokní
fasáda s kontrastní červeno-bílou fasádou několik desetiletí po svém dokončení,
nebo třeba v 19. století, barevnost jinou, která se mohla tehdy jevit z praktických
estetických důvodů daleko přijatelnější, může se jevit z týchž důvodů přijatelnější
i dnes (obdobná úvaha vedla například ke stanovení barevnosti Schónbrunnu ve
Vídni při poslední opravě fasád). Přednostní uplatnění pozdější barevnosti je ještě
zřejmější, pokud si tato barevnost udržela kontinuitu do současnosti nebo alespoň
nedávné minulosti. Ve zmíněné práci z roku 1977 je uvedena výhrada k praxi
předchozích let, kdy byla nadmíru často (alespoň ve Středočeském kraji) uplatňována kombinace okrů s bílou. Již tehdy jsme viděli určité ospravedlnění v tom, že
šlo prakticky o jedinou barevnou kombinaci, kterou bylo možno realizovat s použitím tuzemských materiálů a pigmentů (vápna a zemitých okrů) bez rizika podstatnějších závad v trvanlivosti. Dnes ovšem vidíme ještě podstatnější
odůvodnění v tom, že jde o jednu z mála barevných kombinací, která kontinuálně
a spontánně bez zásahu památkářů či architektů přetrvala do nedávné minulosti,
jak můžeme doložit na řadě příkladů. Podobně je možno sledovat kontinuitu i jiných barevných kombinací. A nemusí se jednat vždy jen o kombinace - totéž se
týká i p.ovrchových úprav jednobarevných.
Předešlé poznámky jsou určitým odrazem zkušeností ze středočeského
venkova. Jsme si vědomi, že zkušenosti v pražské památkové rezervaci jsou
zcela nepochybně odlišné. Už jen proto, že hledání kontinuity barevnosti je tu
daleko obtížnější a z toho titulu je tu nesnadnější i rozhodování o barevnosti
fasád při jejich opravách. O to více však je tu třeba této problematice věnovat
pozornost. Můj příspěvek nechť slouží alespoň k tomu, abychom si srovnáním
se situací na venkově uvědomili odlišnost Prahy při definování jejího specifického koloritu.
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Poznámky
1) Vojtěch Láska, K problematice obnovy barevnosti barokní architektury, listopad 1977. Strojopis. Zpracováno jako závěrečná práce v rámd postgraduálního
studia oboru památkové péče na FF KU. Část práce, která shrnuje dosavadní
poznatky o barevnosti barokní architektury ye středních Čechách, byla autorem
přednesena jako samostatný referát na pracovním semináři SÚRPMO + SÚPPOP
16. -18.11.1982 a publikována ve Zpravodaji památkové péče a ochrany přírody,
1983 SÚPPOP Praha. Kopie práce je nyní přístupná i v Klubu Za starou Prahu,
2) Zmíněné další poznatky o barevné stránce architektury přináší např. Jan
Žižka, Příspěvek k poznání charakteru a barevnosti omítek historických staveb
(pioznatky z několika okresů středních Čech z let 1981 -1994), Průzkumy památek
11/1994, Praha 1994.
3) Z mnoha příkladů lze uvést např. fasády vnitřního dvora zámku v Bělé pod
Bezdězem, vnější fasády zámku Radič, fasády kostela v Pristoupimi apod.
BAREVNOST PRŮČELÍ Z POHLEDU VÝROBCE NÁTĚROVÝCH HMOT
Otto Koval, FINÁL
Firma FINÁL s. r. o. dováží z Itálie materiály pro povrchovou úpravu staveb
od firmy SAN MARCO a systém pro sanaci vlhkého zdiva WALL DRYING firmy
BRISCON. Na našem trhu působíme od roku 1993 a kromě obchodu se zabýváme
i aplikační činností. Z referenčních prácí v Praze uvádím Hartigovský palác s fasádními barvami ANTICA CALCE, UNO, a s mořidly a laky UNIMARC pro nátěry oken. Těžiště práce firmy FINÁL spočívá v obchodování nátěrovými
hmotami. Disponujeme míchací stolicí a dostatečným skladovým zázemím, takže
jsme schopni stavebním firmám a projektantům poskytnout kompletní servis.
Naše nabídka zahrnuje všechny druhy interiérových barev, vodou ředitelné
i syntetické emaily, laky a mořidla, minerální i syntetické mramorové štuky, speciální nátěrové hmoty a také fasádové barvy (minerální, vinylové, akrylátové, silikátové, silikonové). Fasádovým barvám se budu věnovat podrobněji, protože zde
lze napáchat nejvíce na první pohled viditelných škod.
Nejčastěji právě u fasádových barev dochází k nedorozumění mezi investorem,
projektantem a zástupcem památkové péče. Investor mívá obvykle vlastní
představu o barevnosti fasády (protože fasáda dům "prodává" a zboží, které má
pestrý obal jde lépe na odbyt). Jeho představa se často rozchází s požadavkem památkového ústavu. Projektant pak hraje nezáviděníhodnou roli prostředníka.
Barevný odstín je ale pouze jedním z mnoha hledisek, které je nutné při výběru
fasádní barvy brát v úvahu. Jedním z nejdůležitějších kritérií pro správný výběr
jsou vlastnosti podkladu.
Podklad musí být vyzrálý a stabilní. V souvislosti s tím je třeba se vyvarovat
tzv. "přepěňování" fasády. Tento nešvar, který používají některé firmy ke sjednocení povrchu vyspravované fasádní omítky a který přináší do fasády velké
množství vody, velmi často způsobuje pozdější odlupování štuku.
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Nejedná-li se o zcela novou fasádu (tj. včetně nového štuku), je nutné zjistit,
jaká nátěrová, hmota byla na fasádě dříve použita. To souvisí s různými
možnostmi přetírání jednotlivých nátěrových hmot. Pokud stavební firma nezná
možnosti fasádních barev z hlediska oprav, vliv typu poplechování (např. voda
stékající po měděném oplechování, vytváří na silikátových barvách zelené
a černé skvrny), a podobně, může, i když použije kvalitní a drahý materiál, fasádu zcela znehodnotit.
Stejně tak důležité je dodržování technologických návodů pro jednotlivé fáze
provádění nátěrů. Například při ředění nižším než je doporučené, může být fasádní barva nanesena najednou ve velké tloušťce, tím se zcela potlačí přirozená
hrubost omítky a fasáda získá nežádoucí umělý a uniformní vzhled.
Pro správný výběr fasádní barvy je důležitá i poloha objektu. Venkovské
prostředí například není vůči fasádním barvám tak agresivní jako prostředí
městské a průmyslové.
Současný trh nabízí mnoho variant řešení, které je potřeba poznat tak, aby bylo
vždy možné vybrat optimální řešení.
Přes všechny nedostatky, které mohou vzniknout nevhodným výběrem fasádní barvy, její špatnou aplikací anebo nedostatečnou přípravou podkladu, vidím
hlavní problém v neúplnosti našich současných norem pro nátěrové hmoty. Přestože se okolo stovky CSN zabývá nátěrovými hmotami, žádná z nich nedefinuje,
co je fasádní barva prodýšná a co neprodyšná, nasákavá Či nenasákavá, atd., tak
jako je to například v normě DIN 18550 dáno vztahem mezi Sd a w (ekvivalentní
tloušťka vzduchu-a nasákavost).
Budeme-li mít dostatečné normové podklady (i když dnes jsou ČSN nezávazné, přesto se jimi projektanti a investoři řídí), značně se zjednoduší výběr vhodné
nátěrové hmoty pro ten který případ. Nelže se spokojit s názorem, že když naši
předkové natírali fasády vápnem, my neuděláme chybu, budeme-li v tom pokračovat. Změnilo se prostředí, v ovzduší je stále více škodlivin, které mají negativní
vliv na životnost fasády a výrobci nátěrových hmot na to reagovali tím, že vyvinuli barvy splňující často i protichůdné vlastnosti (např. prodyšnost a zároveň vodoodpudivost silikonových barev).
Dnes je sice každému jasné, že prodyšná nátěrová hmota je pro životnost fasády lepší než neprodyšná, ale chybí zde jakékoli normové mantinely.
Proto jsme uvítali myšlenku Klubu Za.starou Prahu na uspořádání tohoto semináře za účasti projektantů, architektů, pracovníků památkové péče i výzkumných ústavů a odborných stavebních firem. V tom, že jsou zde zastoupeny
všechny strany zúčastněné v procesu rekonstrukce fasád, vidíme příležitost ke
společnému "tlaku" na příslušná místa tak, aby byly bud' doplněny normy ČSN
anebo převzaty odpovídající normy DIN.
Na závěr chci říci, že FINÁL je připraven ke spolupráci se všemi zainteresovanými stranami a napomoci tak ke skloubení požadavků investorů, projektantů
a pracovníků památkové péče. Cílem nás všech pak musí být přirozený a pokud
možno historicky doložený vzhled fasád našich měst.
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SANAČNÍ OMÍTKY
Tomáš Klečka - Jiří Kolísko, Kloknerův ústav ČVUT .
Sanace vlhkého a zasoleného zdiva s sebou přináší spoustu problémů. Odborné projektování a výběr materiálů jsou stejně důležité jako pečlivé provedení. Samozřejmě by se nemělo zapomenout ani na kontrolu prací. Zkušenost ukázala, že
při dodržení těchto bodů je možno provádět bezvadné a dlouhodobé sanace.
Sanační omítky jsou na trhu ve světě již přes 20 let, u nás cca 6 let. Z počátku
byly přijímány skepticky. Na základě nedostatečných zkušeností se často podceňovaly oblasti a meze jejich použití. Dnes víme, že svého času vymyšlený způsob
funguje. Víme však ještě mnohem více.
Sanační omítky by se neměly používat samotné. K dosažení bezvadné sanace je
třeba zpravidla sladit a zkombinovat několik opatření a materiálů. Jedná se zde
tedy o "omítkový systém". Když se na trhu objevily první sanační omítky, existovaly dva nebo tři výrobci. Dnes nabízí sanační omítky celá řada výrobců (Knauf,
Bayosan, Hasit, KARLO-MIX, MANOBO-MIX, PS-MIX, Calofrig, Terranova, Baumit, Moravec a jiní). Ačkoliv je princip funkce sanační omítky jasný, přicházejí
ještě stále na trh výrobky, které nás uvádějí v úžas svými "ohromujícími"
vlastnostmi. Většinu z těchto výrobků najdete po krátké době pouze v rubrice
"Kuriozity". Do té doby však způsobí mnoho zmatku a často se jim podaří
zdiskreditovat celý obor sanace zdiva.
Přes velký nárůst zkušeností se sanacemi vlhkého a zasoleného zdiva se i dnes
dělá mnoho chyb. Buď nemáme jasno v mechanismech poškození nebo v použitých
materiálech. Důsledkem jsou nové škody, které jsou často větší a nákladnější než
původní. Vlhké a zasolené zdi nejsou v žádném případě pouze vadou na kráse.
Jedná se zde spíše o vážná nebezpečí: soli způsobují drolení kamene a malty, dochází stále k úbytku stavební substance. Vlhkost brání uplatnění přirozené tepelné izolace zdiva. Tím se ztrácí drahocenná energie. Navíc tvoří vlhké stěny živnou půdu
pro mikroorganismy, a to s sebou může nést zdravotní problémy.
Spolu s vodou se nasají různé lehce rozpustné sloučeniny. Tyto sloučeniny se
většinou obecně označují jako "soli". Často se používá také pojmu "ledek". Ledek
je dusičnan a vzniká zemědělským využíváním budov nebo hnojením půdy. Tato
sůl je velmi hygroskopická, to znamená, že může přijímat vlhkost ze vzduchu.
Zároveň "ráda putuje", takže se často setkáváme se zamořením velkých částí fasády a sklepa ledkem.
Další soli škodlivé pro stavební materiály jsou chloridy, které mají svůj původ
v posypové soli a sírany, které pocházejí většinou z půdy nebo samotných stavebních hmot.
Člověk se stále snaží vlhkost zablokovat, ať už těsnou omítkou nebo keramickými obklady. Tím se však problémy neřeší. Voda se musí někde odpařit, to je
přírodní zákon. Pokud ji uzavřeme, hledá si jinou cestu. Tak proniká do oblastí,
kde předtím nebyla a kde většinou ani není žádoucí.
Velký úspěch nelze očekávat ani od levných metod nebo zázračných prostředků. Zde jsou často zkušenosti a přírodní zákony postaveny na hlavu.
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Funkce sanačních omítek
K trvalé sanaci je nutný takový materiál, který vodu neuzavírá, ani ji nepropustí v kapalném stavu. Navíc musí být odolný proti škodlivým solím.
Sanační omítka musí mít tyto tří hlavní vlastnosti:
- malou kapilární vodivost,
- dobrou propustnost pro vocfní páry,
- vysoký objem pórů.
Sanační omítka tedy nasaje vodu s Obsahem soli z podkladu jen do hloubky několika milimetrů. Voda se uvnitř omítky odpaří. Vznikající, vodní pára může
snadno putovat ven. Protože sanační omítkou neprochází voda v kapalném
stavu, ale pouze vodní pára, zůstává povrch suchý. Vodní pára nemůže dopravovat soli. Soli jsou zadržovány v pórech sanační omítky.
Tento způsob skutečně funguje. Potvrdily to průzkumy sanačních omítek,
které již několik let slouží v praxi.
Na podporu resp. doplnění tohoto procesu se nabízejí další materiály. Všechny
výrobky systému musí být v souladu a nesmí se navzájem negativně ovlivňovat.
Proto je,žádoucí odebírat všechny výrobky systému od jednoho výrobce.
K sanačnímu omítkovému systému patří následující výrobky:
- Stříkaná omítka jako vrstva přilnavá k podkladu
- Základní omítka k vyrovnání hrubých nerovností v podkladu nebo jako dov
datečné úložiště solí
- Sanační omítka
- Lícní omítka pro úpravu povrchu - štuk
-Barva
Samozřejmě lze sanační omítku použít také jako základní nebo jako lícní omítku (štuk).
Oblasti použití
Sanační omítkové systémy se zpravidla použijí všude tam, kde je vlhké a zasolené zdivo. To je především případ soklů a sklepa. Protože sanační omítky vyhovují speciálním vlastnostem zdiva starých staveb (např. malé pevnosti v tlaku),
lze je přirozeně použít s výhodou všude na starém zdivu.
O opatřeních potřebných k sanaci může rozhodnout pouze diagnostika zkoumaného objektu a následný návrh způsobu sanace.
Zpracování
Pro dpbrou funkci sanačního omítkového systému je důležitá příprava podkladu. Je třeba odstranit starou omítku alespoň 1 m nad zónu poškození. Zdivo se
mechanicky očistí, odstraní se z něho zbytky malt, nátěrů a bláto, aby se docílilo
nosného podkladu a bylo dosaženo dobrých podmínek pro sanaci.
Stříkaná omítka jako přilnavý můstek k podkladu se nenanese celoplošně,
nýbrž "síťově" a nesmí pokrývat více než 50 % podkladu. To je důležité, aby se nevytvořila závěrná vrstva, která by uzavřela vodu a tím zničila účinnost systému.
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K vyrovnání větších prohlubní a nerovností se zdivo zaplní sanační omítkou
nebo vyrovnávací omítkou, která je v souladu s celým systémem.
Je-li stupeň zasolení podkladu střední až vysoký, což se potvrdí příslušným
předběžným šetřením, je třeba pracovat v několika vrstvách. První vrstva je tvořena takzvanou základní pórovitou omítkou nebo sanační omítkou. Druhou
vrstvou je v obou případech sanační omítka.
Sanační omítky se zpravidla dají zpracovávat ručně i vhodným omítacím strojem. Kvůli potřebným vlastnostem, jako je vodoodpúdivost a obsah vzdušných
pórů, jsou k ní přimíchány speciální přísady, které se projevují i při zpracování.
Při míchání ruční motorovou míchačkou je třeba přesně dodržet množství vody
a dobu míchání, předepsané výrobcem. Při strojním zpracování je nutné speciální
vybavení nebo určité typy strojů, aby bylo za extrémně krátkou dobu míchání dosaženo potřebného obsahu pórů. Také zde musí výrobce uvést odpovídající
údaje.
Minimální tloušťka sanační omítky je 2 cm. Pracuje-li se v několika vrstvách,
musí být jednotlivé vrstvy silné alespoň 1 cm. Aby bylo zajištěno spojení jednotlivých vrstev relativně silně hydrofobizované sanační omítky, je třeba povrch
jednotlivých vrstev po zatvrdnutí vodorovně zdrsnit.
Přitom je také důležitá doba čekání mezi jednotlivými vrstvami. Jako směrná
hodnota se osvědčil jeden den na jeden milimetr tloušťky vrstvy. Dříve existovaly
obavy, že v případě příliš dlouhých čekacích dob zabrání hydrofobizace spojení
jednotlivých vrstev. Ukázalo se však, žě tento efekt byl přeceněn.
Úprava povrchu
S pomocí většiny sanačních omítek, které jsou na trhu, lze vytvořit plstěnou
strukturu. Často je však požadována jiná struktura, nebo je třeba se přizpůsobit
stávající omítce. V tom případě je nutné nanést lícní omítku určité struktury. Přitom je důležité, aby se lícní omítka hodila k systému a neovlivnila negativně jeho
vlastnosti. Proto je třeba zkontrolovat technické údaje, nebo si nechat vhodnost
lícní omítky potvrdit výrobcem.
Totéž platí pro barevný nátěr. I ten se musí hodit k systému. Vhodné jsou minerální barvy, které však musí být (alespoň pro venkovní použití) hydrofobizovány. Vedle nich se také velmi dobře osvědčily barvy silikátové. Mají dobrou krycí
schopnost jsou propustné pro vodní páry a zároveň vodoodpudivé.
Technický návod WTA
Když se na trhu objevily první sanační omítky, bylo ještě velmi mnoho nejasností ohledně jejich způsobu funkce a účinku. Mnoho výrobků neslo označení
"sanační omítka", ačkoliv s ní neměly nic společného.
Německý vědecko-technický pracovní kruh pro památkovou péči a sanaci staveb (WTA), založený v roce 1977, se tímto problémem podrobně zabýval.
V současné době platí směrnice 2-2-91 vydaná v roce 1991. První technický
návod vyšel v roce 1985 pod názvem "Stavebně fyzikální a techické požadavky
>
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na sanační omítky". Sanační omítky v něm byly definovány takto: "Sanační omítky jsou průmyslové suché maltové směsi vyrobené podle DIN 18 557 a určené
pro výrobu omítek s vysokou pórovitostí a propustností pro vodní páry při současně značně snížené kapilární vodivosti." V této definici jsou obsaženy výše zmíněné tři hlavní vlastnosti sanačních omítek. Aby bylo možno srovnat výrobky
různých výrobců, byly tyto vlastnosti vyjádřeny také v technických údajích
(obsah vzduchových pórů, propustnost pro vodní páry, nasákavost, pevnost)
a vyžaduje se pro ně osvědčení o zkoušce. Tím byla poskytnuta důležitá pomoc
investorům, projektantům apod. Požadavky na vlastnosti základní omítky
podle požadavku WTA jsou uvedeny v tabulce 1 a sanační omítky jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 1
Požadavky na vlastnosti základní omítky
Vlastnost

Měrná
jednotka

Požadavek

Konzistence

cm

17,0 ± 0,5^

Obsah vzduchových
pórů

V%

>20

Čerstvá malta

Zatvrdlá malta
Koef. odporu proti difúzi
vodních par2) jx

2)

-

<18

Pevnost v tlaku fid

N/mm2

£ sanační omítka

Kapilární nasákavost W24

kg/m2

>1,0

Hloubka průniku vody h

mm

>5

Pórovitost

V%

>45

Směmé hodnoty, rozhodující je údaj výrobce
Vyrovnávací omítky, pórovité základní omítky pouze při první zkoušce a po
změně receptury
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Tabulka 2
Požadavky na vlastnosti sanační omítky
Vlastnost

Měrná jednotka

Požadavek

Čerstvá malta
cm

17,0 ± 0 , 5 "

kg/dm3

žádný

Obsah vzduchových pórů

V%

>25

Schopnost zadržovat vodu

%

>85

Zpracovatelnost

cm

<32>

kg/dm3

< 1,4

_

<12

Konzistence
Objemová hustota (ró)

Zatvrdlá malta
Objemová hustota (ró)
Koef. odporu proti difúzi
vodních par25 jí
Pevnost v tahu za ohybu Cbz

N/mnri 2

Pevnost v tlaku Cd

N/mm2

Poměr pevnostífídft>z

<3

Kapilární nasákavost W24

kg/m2

>0,3

Hloubka průniku vody h

mm

>5

Pórovitost

V%

>40

-

splněn

Odolnost proti solím

2)

-

-

1,5-5

Směrné hodnoty pro hodnotu rozlití, rozhodující je údaj výrobce
Po 15 minutách uložení smí hodnota rozlití (konzistence) klesnout maximálně
o 3 cm

Definice říká však ještě více. Díky odkazu na normu o průmyslových maltách
se musí u sanačních omítek jednat o zkoušený a dozorovaný výrobek. Přísady
pro staveništní směsi, které se někdy označují také jako sanační omítky, jsou z tohoto technického návodu vyloučeny. Mezi tyto přísady patří např. SANOMIT
a POROSAN fy Stavební podnik Opava a. s., a ze zahraničních Wall Drying fy
San Marco, Baurex a AEC-PUT 3000.
Při dodržení příslušné technologie lze i s těmito materiály dosáhnout přijatelných výsledků. V Kloknerově ústavu ČVUT v současné době zkoušíme celou
řadu sanačních omítek včetně klasických vápenných a cemento-vápenných.
Výsledky jednoznačně ukazují výhody současných omítek proti klasickým omítkám.
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Závěr
Sanační omítky slouží pro omítání vlhkého a solemi poškozeného zdiva. Vysoká schopnost propustnosti vodních par v systému omítky dává zdivu možnost
přirozeně vysychat, přičemž se soli ukládají v pórézní struktuře v zatvrdlé omítce. Pohyb solí je přitom omezován nepropustností omítky pro kapilární vodu.
V žádném případě však sanační omítky nenahrazují dodatečnou izolací zdiva.
V případě průniku značné vlhkosti lze sanační omítku použít pouze v kombinaci
s některou sanační metodou dodatečných izolací.
Literatura
WTA: Sanační omítkové systémy, Návod 2-2-91,1991
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NÁZOR SOCHAŘE - RESTAURÁTORA K SITUACI A PROBLÉMŮM
PŘI OBNOVĚ VNĚJŠÍCH PLÁŠŤŮ HISTORICKÝCH BUDOV
JanBradna
Vizitkou úrovně památkové péče - nejvíce viditelnou pro veřejnost - je restaurování fasád historických budov. V současné době se ale péče o památky nachází v kritickém. období zápasu, zda si dokážeme zachovat naše památky
s původním charakterem a v historické přesvědčivosti originálu nebo ve snaze
vyhovět rychlým potřebám nastupujících společenských vrstev a jejich vkusu je
předěláme v lepším případě na dokonalé, ale bezduché kulisy. V minulém režimu, kdy jsme poukazovali a kritizovali zanedbávání péče o památky, jsme ale žili
stále v naději; žé tato doba, na kterou jsme čekali, bude v tomto směru lepší.
Historické objekty sice dříve chátraly, což je jistě velmi šjpatné, ale byly stále jakýmsi živým organismem, který si zachovával naději, že při citlivém^ odborném
restaurování bude ještě zachráněn. Po dokončení některých oprav v současné
době vyhlíží historická stavební památka často takzvaně "jako nová", ale umrtvená od své vypovídající síly a neschopná již návratu ke svému původnímu historickému charakteru. To znamená, že po opravě není téměř k rozeznání, zda je to
stále ten původní historický dům, nebo zda je to nově postavená rekonstrukce vyvedená do přesných hran, rohů, se zářivě natřenými plochami bez jediné poskvrnky a ostře řezaným tvrdým sgrafitem. Dovoluji si proto říci svůj názor
výkonného restaurátora, který denně v tomto prostředí pracuje, že některé současné pojetí opravy stavebních památek je často jejich závažnějším poničením než
dřívější chátrání. Záleží proto na všech, kteří se památkami zabývají, jakými metodami a materiály se bude pracovat, abychom si své historické dědictví, které
jéště máme, zachovali v podobě, jež nás nenechá pochybovat o historické původnosti objektu. Máme-4i historickou budovu dobře restaurováním zachovat,

130

musíme si určit, v čem spočívá její hodnota, pro kterou je právě ceněna a co tudíž
musíme zachovat. Je to opět hlavně - mimo jiné hodnoty - přesvědčivost, že
i opravený dům je stále ten původní historický a jeho povrch nese stále maximální možné množství znatelného historického povrchu i detailu.
Fasáda historického domu je jeden nedílný plasticky členěný celek, složený
z různých materiálů. Jedním z těchto materiálů je i kámen, u nás z valné většiny
pískovec. Kámen může tvořit jen určité dílčí články, jako portál, ostění dveří,
oken, římsy, sokly, hlavice a patky pilastrů, sloupy, pilíře, nebo celé kamenné neomítnuté stěny. Tento materiál byl volen jednak pro svou funkční pevnost nebo
aby se uplatnil přímo jako kámen, například u kvádrového zdiva. Kámen také byl
barevně pojednáván monochromním nátěrem, který většinou imitoval materiál
ušlechtilejší (portály, ostění oken a dveří). Nebo prostě byl barevně zařazen jeho
povrch do barevnosti fasády (patky, hlavice, sokly). To je v případech, kdy kámen
byl použit jako pevný odolný materiál, který je schopen v daném tvarovém zpracování a místě snášet namáhání povětrnosti a konstrukce.
Většinou se původní barevnost nezachovala a těžko ji lze rekonstruovat. Zde je
podle mého názoru nejlépe kámen ponechat v jeho omšelé přirozené přírodní
barvě. Pokud je to možné bez újmy pro kámen, je dobré rozličnými způsoby
Šetrně sejmout černé depozity. Jestliže sejmutí černého depozitu bez narušení kamene nelze provést, je jediné mo£né do černá zabarvený kámen lehkou patinou
barevně překompono.vávat k světlým částem kamene, které musíme ctít a chránit.
Cílem restaurování a barevné patiny kamene je zařazení těchto prvků do celku fasády jako přírodního materiálu v barvě i charakteru. Barevnost přírodního kamene lze harmonicky přikomponovat prakticky ke každému barevnému odstínu
a kompozici fasády. Nepůsobí rušivě, uplatňuje se jako pevný, ryzí konstrukční
prvek a netříští celistvost kompozice. Zato takzvaně scelovací nátěr kamene tmavou patinou, která barevně vychází z barvy nejtemnějších tónů depozitů a nemilosrdně překryje i ta nejsvětlejší místa na kameni, která se zachovala někdy i ve
větším rozsahu než jsou místa tmavá, je katastrofou. Černé plastické i plošné
prvky, které nikdy v této barevnosti na fasádě nebyly, a nemají zde vůbec žádné
opodstatnění, rušivě rozbíjejí celistvost kompozice a nepříznivě upoutávají naši
pozornost. Toto černění velmi často ještě zakrývá nedokonalost tmelů, modelačních doplňků v jejich charakteru, materiálu, zpracování a barevnosti.
Druhým extrémem je vymytí povrchu kamene tlakovou vodou nebo přesekání
až do jeho neposkvrněné přírodní čistoty, která také nebyla často původním barevným záměrem ani není přirozeným stavem pro charakter staleté památky.
Proto vědomě zachovaná komponovaná barevná přírodní skladba patiny dosvědčuje historické stáří a je nejpřijatelnějším řešením po stránce výtvarné i památkové. Schopnost umět pracovat s modelací kamene, jeho strukturou
a bohatou barevností, dává restaurátorovi mnoho možností k výtvarnému
a kompozičnímu zharmonování památky, aby výsledek byl zcela přirozený a nepostřehnutelný. Při průzkumech je možné na určitých místech, např. na portálech
a ostěních dveří, nalézt zbytky původní barevné úpravy. Tyto nálezy mají ale
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většinou pouze informační význam, než aby byly podkladem pro možnost celkové rekonstrukce této barevnosti. Jen výjimečně jsme se setkali s většími
fragmentárními plochami mramorování a na barokním pískovcovém profilovaném ostění, a to většinou jen v interiéru. Tyto fragmenty jsme retušovali, žakomponovávali. do výtvarného celku portálu a přirozeného dokumentačního
uplatnění. Další kamenné části fasády naopak pojednání v tónech barevnosti fasády vyžadují. Jsou to hlavice, patky pilastrů, římsy, nebo sokly, které jsou jen pro
větší odolnost namáhání povětrností nebo vlhkostí vytvořeny z kamene. Jejich
odlišení od podobných, ale štukových prvkíi, které jsou na fasádě v určitém barevném tónu, by působilo rušivě a je proto možné je opatřovat barevnou patinou
v tónech barevnosti fasády. Musí to být ale prováděno materiálem, který kámen
neuzavře a ponechá mu možnosti dalšího žití. Jestliže u těchto prvků fasády
dojde k nelogickému začernění, je to pro kompoziční celek opět katastrofa.
Zcela samostatnou a rozsáhlou kapitolou je restaurování kvádrového zdiva, které
tvoří fasádu stavby. Možnosti, jak pojednávat nové nutné doplňky přírodního kamene: plastická retuš původních kvádrů původním kamenem, rozvedení spárování
v kresbě i modelaci, barevné harmonování celých ploch i detailů, přispívají k dobrému výsledku restaurátorských prací a přesvědčivosti o historické původnosti.
I když kamenné části na fasádách historických domů a kostelů tvoří nepoměrně menší plochu než omítky, chtěl jsem zde uvést, že jsou velmi podstatnými
kompozičními prvky, které mohou velmi výrazně - při dobrém výsledku - památce pomoci nebo - ve špatném případě - ji velmi znehodnotit a poškodit. Výsledek
práce závisí na dokonalém průzkumu, přípravě, prosazení správného názoru na
věc, kvalifikaci a umění provádějících pracovníků a i odborném dohledu a sledování průběhu prací. Důležitá je i přejímka pouze takové práce, která by byla
důstojná pojmu restaurování.
Tak jako v herectví není malých rolí, ani v restaurování riení malých úkolů.
Z malého zazděného kamenného fragmentu $e dá udělat velké dílo a i ta nej-~
krásnější památka se dá úplně zničit.
Připojuji stručný výčet prací tohoto zaměření, které jsem restauroval s kolegou ak.
soch. J. Novotným:
severní portál kostela Panny Marie před Týnem
dům U kamenného zvonu - čelní fasáda a interiéry
Karolinum - plastické prvky a gotické fragmenty na fasádě, arkýř auly
Staroměstská radnice - kamenná část orloje, interiér kaple
Novoměstská radnice - okna a portál na pseudorenesančním jižním průčelí, arkáda v nádvoří radnice, interiéry.
Pražský hrad - renesanční portál kostela sv. Jiří
Královská zahrada - Míčovna - sgrafito, nika s Herkulovou kašnou
Belveder - kamenné prvky (širší kolektiv)
Loreta - vnější plášť Svaté chýše.
Bezděz - purkrabství - gotické omítky, okna a portály - spolupráce s arch. Girsou
Křivoklát - raně gotická a pozdně gotická výzdoba průčelí paláce
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RESTAUROVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY KAMENNÝCH ČÁSTÍ
ARCHITEKTUR
(Poznámky k historickému vývoji)
Vratislav Nejedlý, Státní ústav památkové péče
Pro svou pevnost a trvanlivost-se kámen v architektuře uplatňoval od nepaměti v těch nejrůznějších funkcích. Od nejstarších dob byly také kamenné
architektonické články z důvodů výtvarných, ale i kvůli zvýšení trvanlivosti
povrchově upravovány. Jejich mnohdy až do nedávné doby a někde dosud zachovaná barevnost byla neodmyslitelnou součástí působení architektonického
díla. Soustřeďování informací o tomto druhu "malířské výzdoby" stěn architektur je tím prvním z okruhů základního bádání. Druhým pak je zkoumání
možností jejího zachování. Pro památkovou péči i historii umění je také významné zjišťovat, jak se tyto povrchové úpravy vyyíjely v čase v souvislostech
se změnami dobového výtvarného cítění i novými možnostmi v oblasti techniky a technologie.
Nejstarší příklady těchto barevných překryvů se dochovaly na četných starověkých stavbách a existují o nich i písemné zprávy v dílech antických učenců. Píše
o nich Gaius Plinius (23 - 79 n. 1.) ve svém třiceti sedmi dílném spise "Naturalis
Historiae" a také Heradius o několik století později v traktátu "De coloribus et
artibus Romanorum" (pravděpodobně z 10. století).
Ten uvádí: "Když chceš sloup nebo jiný pruh kamene pomalovat, tak ho především na slunci nebo ohněm vysuš. Potom vezmi bělobu (olovnatou bělobu)
a utři ji s olejem ... přetři vyleštěný sloup dva nebo třikrát touto bělobou širokým
štětcem. Potom utři velmi hustou bělobu ... natři ji silně rukou ... až bude jako
sklo. Potom můžeš všemi olejovými barvami na to malovat.m1) Týž autor popisuje,
jak udělat směs z vosku, moučky z cihel a olovnaté běloby pro tmelení poškozených míst kamene před nátěrem.
Podobné recepty uváděl v 15. století v kompendiu "II Libro dell'Arte" Cennino
Cennini a v praxi se tato metoda užívala ještě v našem století. Také Giorgio Vasari
ve spise "Le vite de piu eccelenti pittori, scultori et architetti italiani insino e tempi
nostri" popsal ochranný nátěr kamene pod názvem "mestika", který se skládal
z vařeného oleje, tufové moučky a pigmentů. Touto směsí byl vyrovnáván drsný
povrch kamenů a sloužila také k ochraně před vodou.
Množství dokladů pro to, jak byly barevně upravovány architektonické články,
lze nalézt na nejedné středověké stavbě.
Ze 16. století existují zajímavé doklady o barevných nátěrech kamene uvažovaných při opravách katedrály sv. Víta na Pražském hradě po požáru 2. června 1541.
Opravy zahájené ve čtyřicátých letech pokračovaly s přestávkami po mnoho desetiletí. Po smrti architekta Paolo della Stelly je řídil vrchní stavitel české koruny
Hans Tirol. Ze dne 20. července 1555 pochází instrukce určující, po jednáních
v Augšpurku mezi králem a jeho dvorními architekty Hansem Tirolem, mistrem
Bonifácem a mistrem Petrem, co vše má Hans Tirol vykonat za úpravy na královských budovách v Praze. Mimo jiné se zde uvádělo:
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"Dále dolní chodba nad kaplemi, jež je na více místech rozbita, má být znovu
opravena a stejně tak má být chodba dobrým železným kytem všude, kde jeto nezbytné a na všech jiných místech rovněž tak natřena."2*
-Jen o něco níže se v téže instrukci psalo:
"Dále má být kostel zvenku celý natřen krásnou kamennou barvou a také pruhován subtilními bílými kamennými pruhy. A-co se týče natření opěrných oblouků, to se má dít olejovou barvou, aby bylo zabráněno škodám, jež působilo
počasí, zvláště pak sníh a déšť."3)
Uváděné nátěry dokládají tehdy běžný historický způsob ochrany kamene.
Z poznámky o tom, že nátěr vrcholů opěráků má být z důvodu větší trvanlivosti
olejový, by se snad dalo usuzovat na skutečnost, že ostatní nátěr mohl být jiného
složení, snad vápenný. Ale to je jen domněnka.
Zajímavější je zmínka o použití "železného tmelu". Tento materiál se používal ke spojování kamene a železa (například železných čepů, spojek aťd ).
Slovníková literatura se různí při popisu jeho složení. Bývá uváděno, že se
jedná o směs asi šedesáti dílů železných pilin (nerezavých), dvou dílů salmiaku
(chlorid amonný) a jednoho dílu síry, to vše smíšeno s vodou. Někdy se uvádí
jako příměsi také ocet, nebo síra. Přesné určení složení tmelu však není v tomto
případě tím nejdůležitějším. Podstatné je to, k čemu a jak byl používán. V roce
1555 jej Hans Tirol vlastně doporučoval jako konservační prostředek pro opravu kamenných bloků katedrály. Alespoň citovaný text takový výklad umožňuje.
Z roku 1560 pocházejí zprávy - posudky, z nichž jednu zpracovali čeští kameníci Jan Bílský a Václav Packozy, další pak Bionifác Wohlmuth a třetí vlaští mistři.
Tyto zprávy jsou jedním z dokladů sporů, které měl Wohlmuth s Hansem Tirolem. Jsou v nich však také obsaženy zajímavé informace, významné pro sledované téma úprav a oprav kamenných architektonických článků.
Posudky poslal 2. srpna 1560 dvorské komoře Jakub Granovský pod titulem
"Zpráva a ohledání zkázy stavení kostela na Hradě pražském skrze kameníky české,
mistra Jana Bílského a mistra Václava Packozy." Uvod obsahuje Granovského vysvětlení, že zprávou plní příkaz komory, aby nechal podobné dobrozdání zpracovat
jako podklad pro rozhodování "Vašich Milostí"..." s jakým nákladem taková škoda
k nápravě by pnvésti a opatřena býti včas mohla...".
Prohlídky se zúčastnil osobně.
Kromě toho čeští kameničtí mistři vystupují proti Italům, jejichž práci považují
za drahou a ne-dobře odvedenou, uvádějí i své návrhy na to, jak by se mělo při
opravách správně postupovat.
O obnovovaných částech stavby, pravděpodobně ochozech, soudí"..., že by musily dobrým žemovním kamenem anebo mramorem podlážděny býti a mnoho jiného sešlého zkaženého štukoví vynímati." O něco dále pak píší, opět v opozici
k Italům: "Zalíváním pak kyty a jinými přípravami o tom nic nedrží, aby stálé bylo,
neb jestli ve Vlaších toho užívají, není tam tak velikých a nebývá mrazů a sněhů, ale
zde když sněhy velký sau to vše na těch pavláčkách zuostane, jihne, zase zmrzne
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a mrazem se to vše pokazí a zmůže, ale toho by před se z střechy doluov šlo, než
rozumí se tomu, že ty pavláčky pro ozdobu a křtalt zuostati a před se stavětí se
musejí. I muselo by, jak dotčeno, to sé gruntovně dělati, aby voda spád svůj do
žlabuov, kteráž by se měděnými zdělali musely, měla a aby da gruntuov se netáhla. Též kdyby sněhy byly, aby se to odpravoválo a doluov se smítalo a propravovalo. Ale tuto se toho nic nedálo, jakž sáu to žlaby v novotě dělali, že jakž
vápno, cihly, kameny, prkna -tu zuostaly, podnes tu sau, aby voda vypadnouti
chtěla, nemůž, neb propraveno není, a tak tu zuostává mokro a tleje a klenutí
i jiné grunty se kazí."4*
Citovaná pasáž jasně dokládá, že si čeští kameníci byli jasně vědomi rozdílů
klimatických podmínek v Itálii a za Alpami. Účelově toho proti svým italským
konkurentům využívali. Popisovali však také velice zřetelně mechanismus poškozování kamenných architektonických článků umístěných v exteriéru. Obranu
proti tomuto poškozování viděli v tom, že nové části budou zhotoveny z tvrdého
"žernovního" kamene a hlavně, že bude prováděna řádná základní údržba. Čištění žlabů - záležitost, jejíž poctivé a včasné provádění se nepodařilo nejen u památkových staveb zajistit ani po více jak čtyř stech letech.
Výše uvedené zmínky snad dostatečně ilustrují skutečnost, jak se v 16. století
v Čechách přistupovalo k ochraně, opravám a povrchové úpravě kamenných
částí architektur. Obdobná praxe se samozřejmě uplatftpvalá i v 17. a 18. století.
Při nápravě škod způsobených na katedrále vichřicí v prosinci roku 1740 a odstřelováním francouzsko-bavorsko-saskými vojsky při dobývání Prahy v listopadu 1741 zedníci vedení Kiliánem Ignácem Dientzenhořerem "opravili okenní
kameny nad hlavním oltářem a v kapli sv. Zikmunda královského hradního chrámu, zničen kulemi, nové kusy kamenů osadili a upevnili, jakož i nově osazená
okna íiatřeli..."5)
\
Podobných zpráv o nátěrech kamenných architektonických článků, ať při jejich
opravách, nebo nových kamenných povrchů pocházejících z 18. století by se dala
nalézt celá řada. Aplikovány tedy stálé .byly postupy běžné v Evropě již po
mnoho předchozích století. Tento způsob úpravy byl v českých zemích běžnou
praxí i ve století 19., i když hlavně z důvodu změny dobového výtvarného cítění
se tehdy začínal uplatňovat ničím nepřekrývaný kámen.
Za doklad jakési přechodné fáze lze považovat nátěr, který se uplatnil při opravách průčelí křížovnického kostela sv. Františka Serafínského v Praze. Tam se po
obnově interiéru začaly v roce 1862 opravovat fasády. Dobová zpráva o tom
uvádí:
"Průčelí kostela, celé obložené pískovcem a ozdobené mnoha ornamenty
a symboly bylo natřeno - prý v době příprav na korunovaci císaře Leopolda II. nevhodně žlutozelenou barvou, čímž kameny, ornamenty i symboly částečně
setřeny. Barva začala odpadávat a stav průčelí nebyl už důstojný domu Božího ...
Na průčelí byly zbytky barvy z kamene odstraněny železnými kartáči a noži,
ozdoby byly očištěny, poškozená místa kamenné římsy, sochy světců v nikách
i nahoře na atice byly opraveny cementem. Průčelí bylo omyto vodou a pak zatře-
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no vápennocementovou vodou s přimíšením kolínské hnědi, takže byly zaplněny
jen póry a kámen zůstal na povrchu viditelný."6*
*Za ranný doklad onoho později tak běžného odporu k barvení a natírání kamene lze naproti tomu považovat opravy kamenných fasád vedle křížovnického
kostela stojící Staroměstské mostecké věže.
Ta byla poškozena při revolučních bojích v roce 1848. Střílelo se z ní na Malou
Stranu a odtud byla střelba opětována. Již v roce následujícím 1849 se začaly
opravné práce, na které dohlížel Jan Erazim Vocel, první profesor dějin umění
a slovanských starožitností na Universitě Karlově v Praze a později také
konzervátor památkové péče Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek ve Vídni. Začala se opravou střechy. V roce 1853 došlo na gotickou kamennosochařskou výzdobu. Tu měl kamenický mistr František Jedlička
buď jen opravit, nebo nahradit chybějící nebo vážně poškozené detaily novými
částmi. V roče 1854 byla Centrální komise ... upozorněna na to, že pražský magistrát hodlá věž natřít šedou barvou. Pověřila proto Vocela jako svého konzervátora, aby celou věc prošetřil. Z jeho zprávy datované 3. července 1854 se lze
dovědět, že mu na jeho dotaz bylo sděleno, že věž je obestavěna lešením kvůli
opravě některých poškozených míst. Dodatečně, drtfe 2. července mu však bylo
oznámeno, že věž skutečně začali natírat šedou barvou. Požádal tedy městskou
radu písemně, aby natírání zastavila až do rozhodnutí Centrální komise ... Po
konzervátorově zprávě uvědomila komise České místrodržitelství o stavu věcí a požádala je, aby uplatnilo svůj vliv a přinutilo magistrát, aby dal natírání zastavit. Celá
záležitost pak skončila tak, že se údajně ukázalo, že nešlo o natírání, ale o patinování
nově osazených kamenných článků.7* Ať už šlo o natírání nebo patinaci lokálních
částí, spor velmi dobře dokládá střetávání se nových principů presentace povrchu
kamene architektury s tehdy ještě stále živými tradičními postupy.
Že se někde za jedno tisíciletí mnoho nezměnilo, ukazuje srovnání Heracliova
návodu s návrhem na opravu architektonických součástí mariánského sloupu
v Železnici na Jičínsku z roku 1876. Sochař a řezbář Alois Myslivec z Hořic ve své
nabídce na restaurování pod bodem šestým uváděl:
"6. Barvení sochy v celku až ke schodům barvou fermežovou, až se kámen
blýští, musí být šedá, by neznal se prach... 16 zl."8) To však jen na okraj.
Obecnou tendencí, která se objevuje v 19. století, aby zcela převládla ve století
následujícím, je však očišťování kamenných architektonických článků až ňa holý
kámen. Ten se měl uplatnit ve své přirozené kráse. To byl důvod estetický, výtvarný. Stále více se prosazoval skulptivní charakter těchto prvků. Nátěr začal být
považován za něco, co snižuje hodnotu památky - uměleckého díla.
Také úroveň chemické technologie na konci 19. století již byla tak vyspělá, že
umožnila téměř okamžitou reakci na tuto změnu v teoretických požadavcích kladených na opravy památek, rozvoj chemie sé uplatnil v oblasti ochrany všech stavebních materiálů, tedy i kamene.
Prvním z prostředků, který byl považován za ten správný pro záchranu kamene, bylo vodní sklo. Po něm následovaly další klasické anorganické silikáty.
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Za novodobého objevitele vodního skla je považován německý chemik a mineralog Johann Nepomuk von Fuchs, který výsledky svých bádání publikoval
v roce 1825. Brzy na to se začalo s průmyslovou výrobou vodního skla v Německu, Čechách a ve Francii. V té se jeho užívání pro zpevňování materiálu architektur nebývale rozmohlo.. Společnost "Pro konservování památek a sochařských děl
působením silikace na z vápence vzniklé materiály" za šest let svého působení od
roku 1851 do rokli 1857 stačila napustit vodním sklem mimo jiné Versailles,
Fontaineblau, památky v Chartres, Rouen, Amiensu, Lyonu i jinde. Šéf společnosti León Dalemagne dokonce plánoval, že napustí vodním sklem budovu britského parlametu v Londýně. Přesto, že negativní účinky působení vodního skla
a také podobných fluátů byly známy, staly se tyto materiály jedněmi z oficiálně
uznávaných v oblasti ochrany památek.
V českých zemích doporučovala užití fluátů na počátku 20. století Centrální
komise pro památkovou péči ve Vidni a po roce 1918 památkový úřad
v Praze.^
Používání těchto chemických prostředků, které měly zpevnit kámen a umožnit
působení jeho přírodní struktury, však automaticky předpokládalo, že budou
z povrchu odstraněny všechny nátěry a jiné úpravy, aby zpevňující roztok mohl
do kamene dobře proniknout.
"Jedno však, co třeba vždy učinit, je očištění kamenů natřených olejovými nátěry a to buď louhem, jílem nebo i vápennou kaší; každý kamenický nástroj nutno
tu zavrhnouti, protože se poruší ochranná krusta způsobem přirozeným na každém kameni vytvořená, která je vždy pevnější než jádro a při tom prodyšná ...
čištění... radno prováděti pouze mýdlem nebo slabým louhem za výjimečné pomoci kartáčů, a to měkkých, už i kartáč rýžový je příliš tvrdý."
Do těchto slov zformuloval architekt Stanislav Sochor zastánce konservační
metody své požadavky na ošetření kamene v roce 1913.10) Když odhlédneme od
dalších omylů (názor na krustu), je významné to, že Sochor zcela v dobovém
duchu vůbec neuvažoval o možné autenticitě povrchových úprav kamene. Také
Max Dvořák ve svém slavném "Katechismu památkové péče" z roku 1916 si barevnosti a povrchových úprav kamenných architektonických článků nevšímal.
V podstatě shodný odborný památkářský názor se uplatňoval při restaurování
kamene do nedávné doby, ne-li dodnes.
Měl působit ušlechtilý přírodní kámen, jeho zrno atd., to bylo odůvodnění.
Historické povrchové úpravy byly ignorovány, nebyl rozpoznán jejich význam
dokumentární.
K zásadní změně došlo po druhé světové válce v oblasti technologické, kde
organokřemičité zpevňujcí prostředky jsou pro kámen nesrovnatelně šetrnější než
jejich anorganičtí předchůdci.
Z učiněného pokusu o celkovou sumarizaci vyplývá, zdá se, zcela evidentně
potvrzení známého faktu, že kámen v architektuře byl až na výjimky do 19. století pravidelně opatřován nějakým ochranným překryvem. Vyjde-li se z tohoto
postulátu, je možné vyvodit z něho pro metodiku oprav jisté obecné závěry.
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Obecné proto, že je třeba považovat každou opravu památky, restaurování za
svrchovaně jedinečnou záležitost.
Prvním záměrem je konstatování, že všude tam, kde se dochoval jakýkoli sebenepatrnější zbytek staré bareyné (v tom je myšlena i monocíhromie) povrchové
úpravy kamene architektonických článku, je nutné ji zachovat. Přitom metody záchrany mohou být rozličné od těch umožňujících optickou presentaci staré hmoty
až po konservaci, dokumentování a následné zakrytí.
Druhý závěr vychází z předpokladu situace, že se na kameni nezachovaly
žádné autentické zbytky povrchových úprav. V tomto případě je možné řešit
vzniklou situaci variantně.
V prvé řadě lze respektovat odborný přístup uplatňovaný v uplynulém období/zhruba jednom století, a ponechat opticky působit přírodní kámen. Další varianta spočívá ve vědeckým poznáním podpořené rekonstrukci barevného povrchu
(i tento postup odpovídá Benátské chartě, článku 10).
V žádném případě by se však neměly na fasádách památkových objektů vytvářet barevné kreace, které mají svůj původ jen v pocitech navrhovatele opravy.
V takovém případě se nejedná o odbornou péči o památku, ale o neodborný přístup založený pouze na dobovém estetickém cítění, který je podobný tomu,
jakým bylo v minulostf paušální odstraňování barevných povrchových úprav
z kamenných architektonických článků.
Takový postup je samozřejmě možný u všech staveb, které nejsou za památky
považovány. U těch památkových by však měl být zásadně odmítán.
Poznámky:
1) Heraclius, De coloribus et artibus Romanorum, ed. in Mary Philadelphia
Merrifield, Originál Treaties ... on the Arts oř Painting
London 1849, reprint
New York 1967, díl 1, str. 183 - 257.
2) P. Zahradník, SHP svatovítské katedrály v Praze, SÚRPMO Praha 1991, strojopis, str. 18 -19.
3) tamtéž, str. 19
4) tamtéž, str. 2 7 - 2 8
5) tamtéž, str. 107
6) M. Vilímková, SHP křížovnického kostela sv. Františka Serafinského
v Praze, SÚRPMO Praha 1986, strojopis, str. 37 - 38.
7) M. Vilímková, Ke stavebním opravám Staroměstské mostecké věže, Památková péče 34 (1974), str. 19 - 25.
8) P. Zahradník, Železnice, mariánský sloup, archivní průzkum, SÚPP Praha
1994, strojopis.
9) A. Christ, Der Einsatz von Wasserglas in der Konservierung von Wandma
lereien, Zeitschrift fur Kunsttechnologie und Konservierung 8 (Í994) str. 25 - 77.
10) St. Sochor, Praktická konservace kamene a staveb, n. sjezd na ochranu památek v Praze, Praha 1915, str. 41.
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ZÁVĚR
Nezbytné je systematické studium vývoje barevnosti, aby bylo možné v případě, že průzkum nepřinese žádné poznatky, zodpovědně vypracovat soudobý
návrh barevného řešení, respektující atmosféru a charakter místa. Ukázalo se, že
mnohdy je chyba v památkovém dozoru, proto je třeba o to více publikovat nálezy i jednotlivé realisace. Prostor klubovního věstníku je všem zúčastněným
k disposici. Na základě seznámení se s problematikou Společnosti pro technologie obnovy památek Klub naléhavě doporučuje, aby byl určen úsek zdi, v uzavíratelném nádvoří, který by sloužil jako zkušební plocha při uplatnění
jednotlivých barev.
Přípravu technologických postupů je třeba ve spisech velmi výrazně dokumentovat, aby bylo možno si prověřit reakci hmoty na specifické atmosférické
podmínky města a v budoucnu poznatky zhodnotit. Důležité je uvést druh a složení, výrobní označení použité barvy i počet nátěrů. Ideální bylo by přiložit na
papírové podložce vzorek, aby bylo možné i po letech posoudit původní odstín.*
Podle dnes použitých nových hmot bude třeba vybírat budoucí materiály při následující obnově, které se musí spolu snášet i chemicky.
Nesmírně důležitá je Co nejintensivnější účast odborného památkového dozoru
při obnově. Vzhledem k eminentnímu významu problematiky barev, zejména
v Praze, je třeba naprosto kategoricky požadovat, aby zodpovědní památkoví
pracovníci měli plné zkušenosti a znalosti, vztahující se k odbornému restaurování historického průčelí. Neobyčejně důležitá je volba sytosti použitých barev, je
žádoucí nechat nejprve provést vzorek nátěru přímo na fasádě a poté zvolit přesný odstín.
Poznání nejnovější obnovy barevnosti několika významných průčelí v Praze
prokazuje, že dosavadní technologické postupy a užité barvy ve svém konečném
výsledku nepůsobí absolutně příznivě, vzniká dojem jakési monotonní tvrdosti,
která původní podobě rozhodně neodpovídá. Do budoucna doporučujeme proto
velmi důsledné prověření uplatňovaných barev za spolupráce restaurátorů.
Je třeba chránit staré omítky s jejich výpovědní hodnotou. Jejich hromadný
úbytek ochuzuje památkový fond a stírá jedinečnost historických staveb, souborů
měst a vesnic. V úvahu přicházejí jen takové nátěrové hmoty, které nevyžadují
otlučení zdravých starých omítek historických budov. Očekáváme, že nové materiály se přiblíží historické barevnosti, kde základním pojivem bylo vápno a budou
schopny vytvářet stářím obdobnou patinu, jako klasické vápenné nátěry.
Seminář potvrdil závěry konference o barevnosti fasád z roku 1982, že barevnost je nedílnou součástí celkového architektonického řešení_průčelí, respektive uličního prostoru a že je třeba její dokumentaci a regeneraci věnovat daleko
systematičtější a důslednější pozornost, než tomu bylo dosud. Ve snaze o maximální se přiblížení výtvarné barevné koncepci je těžiště celé památkové praxe, je-

* viz podnětný rakouský příklad, který uvádí M. Koller v článku Historické fasády; priizkum
a opatření k záchraně památky, Zprávy památkově péče č. 5 - 6,1996, s. 182 -186
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jímž potřebám se musí bezpodmínečně přizpůsobit i soudobé technologické procesy a nátěrové materiály.
Výše koncipované závěry semináře i sám průběh prokazují jeho velkou
účelnost a otevírají široké možnosti dalšího theoretického i praktického vývoje na
poli vysoce choulostivé problematiky barevnosti průčelí v prostředí tak mimořádně exponovaném a citlivém jako jsou historické prostory našich měst.**

** Po skončení semináře rozhodl se řád augustiniáníi upravit počáteční monotónní nehistorickou
barevnost, kterou byly provedeny nátěry severní fasády a věže kostela sv. Tomáše na Malé Strané.
Předseda Klubu Za starou Prahu, arch. J. Hyzler, byl přizván ke spolupráci a následný pracovní
přístup řeší plastické hlavní príičelí a jižní stranu chrámu barevně kultivovaně, diferencovaným
zptisobem v duchu historické barevnosti a v případě věže budou dle možností provedeny korektury, které by zmírnily dnešní nepříznivý dojem.
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Errata:
Nepozorností došlo v minulém čísle k záměně v článku PhDr. J. Herouta "Příspěvek V. Morstadta k ikonografii pražských kostelů" a v prvním odstavci článku
našli čtenáři staré dřevořezby místo správných dřevořezů. Mezi oběma grafickými
technikami je pochopitelně rozdíl.
Letošní jubileum Maxe Dvořáka, které připomínal prof. H. Rokyta týká se pouze
75 let od úmrtí a 80 let vydání Katechismu památkové péče. Max Dvořák narodil
se roku 1874, nikoliv 1871, jak bylo uvedno v titulku.

Zprávy Klubu Za starou Prahu získají zájemci:
a) v Juditině věži Karlova mostu, Mostecká 1, Praha 1, 118 00, telefon 53 05 06;
úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 10 do 18, zde jsou dostupná i starší
čísla
b) na pořadech Rendez - vous se stověžatou dámou v Museu hlavního města
Prahy
c) na pořadech Společnosti přátel starožitností
d) v redakci časopisu Res musei pragensis, Museum hlavního města Prahy,
Kožná 1, Praha 1,110 00, telefon 242 236 96 (K. Bečková, R. Štípková)
e) v pokladnách Národního musea
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