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Kvizová otázka z 22. století:
Jak se jmenuje malebné historické městečko, dnes předměstí Pankráce?
Nápověda: a) Michle, b) Praha, c) Kačerov

O

B

S

A

H

M R A K O D R A P Y NA P A N K R Á C I .
SOVOVY MLÝNY JAKO NEKONEČNÝ
PŘÍBĚH.

KOSTEL

SV.

ANNY

V DISKUSI S ARCH. EVOU JIŘIČNOU.
NÁZORY NA OPRAVU KARLOVA
MOSTU. CÍRAŘSKÝ MLÝN. EXPO 58.
PODVINNÝ MLÝN.

AQUAPARK

V AREÁLU KLÁŠTERA

LOUKA

U ZNOJMA. ZAJÍMAVOSTI. PŘÍLOHA:
ŘEZNO A JEHO KAMENNÝ MOST
ISSN 1213-4228

: ZA STAROU PRAHU:

PRAŽSKÉ SILUETY A OBRYSY

Do dokonalého panoramatu nelze bez rizikajeho poškození přidávat ani doplňovat nic!
Zato nedokonalé panorama si o architektonické kreace přímo říká
Je věčná škoda, že si paníMeda Mládková nevybralajako vhodnou lokalitu pro své muzeum Pankrác!
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číslo 3/200Í"

Vážení členové a příznivci Klubu Za starou Prahu,
všechny hlavní památkové kauzy (skleněná
krychle na Sovových mlýnech, věžáky na Pankráci, oprava Karlova mostu, dokončení rekonstrukce budovy EXPO 58, obnova kostela sv.
Anny), kterými jsme se v druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku aktivně zabývali, měly díky zájmu médií celospolečenskou publicitu. Je mimořádně potěšitelnou skutečností, že redaktoři
příslušných rubrik deníků i zpravodajských a
publicistických relací několika televizí žádají
pravidelně a zcela samozřejmě Klub Za starou
Prahu o vyjádření. (Mimochodem, v průběhu
tohoto léta, snad to způsobila i „okurková sezóna", jsme zaznamenali rekord, když jednatel
Klubu R. Biegel hovořil v jeden den ve čtyřech
zpravodajských pořadech tří televizí!)
Na druhé straně tato aktivita ve zveřejňování
a prosazování klubovních názorů a veřejná
podpora stanovisek památkových orgánů provokuje k aktivitě i nositele názorů opačných.
Nejde jen o nesouhlasný dopis, který občas do
Klubu dostaneme (souhlasných reakcí je naštěstí daleko více), ale i o glosy a poznámky

v tisku. To, že Klub Za starou Prahu v rozhovoru
pro Lidové noviny jmenovitě napadá paní
Meda Mládková (30. 8. 2001), není nic překvapivého a málokdo by něco jiného čekal,
ostatně tyto výpady vyznívají v textu spíše
tragikomicky a nelze se jimi vážně zabývat.
Když však autorka toho rozhovoru Jana Machalická v samostatné glose nazvané Kazisvěti
sobě v tomtéž vydání Lidových novin označí
památkáře v podivné logické konstrukci za viníky řady pražských památkových ztrát posledních let, tuhne krev v žilách. To už není
jen smutná ukázka neschopnosti zorientovat
se v legislativně-památkové realitě i nedávné
historii, ale škodlivé semínko, které v myslích
mnoha ještě méné zorientovaných čtenářů
může zapustit jedovatý kořínek nenávisti
k památkářům. Proč?
Nebojíme se názorových protivníků a jejich
odborných argumentů, s těmi chceme diskutovat a třeba i čestně přiznat omyl. Bojíme se
zjednodušených laických soudů, ať vycházejí
z úst prostého občana nebo ministra!
Kateřina Bečková

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2001:
PhDr. Kateřina Bečková- předsedkyně
Prof. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové
Richard Biegel (jednatel), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš, Marek Foltýn (pokladník),
Doc. ing. akad. arch. Václav Gfrsa, Mgr. Kateřina Hanzlíková (tajemnice), ing. arch. Josef
Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kasička Ing. arch. Martin Krise,
Mgr. Radmila Kreuzziegerová (správce knihovny), Michal Patrný (správce fotoarchivu),
Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav
Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář), Ing. arch Jaroslav Vokoun - členové
Milan Patka, Ing. Jiň Novák - revizoři
Jednání Domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden)
ve středu od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA ŘÍJEN AŽ PROSINEC 2001
HOVORY O PRAZE
295.

22. října

Aktuality Klubu Za starou Prahu
Informují členové Domácí rady Klubu.
296.

26. listopadu

Zachrání naše společnost památky minulosti?
Ing. JanWoletz

297.

10. prosince

Významné osobnosti a důležité události, v Praze -16. pokračování
Doc. Dr. Václav Huňáček, CSc.
Přednášky uvádí PhDr. Helga Turková, členka DomácíradyKlubu.
Přednášky se konají vždy od 18 hod. v zasedací síni hlavní budovy Národního muzea, foyer
v přízemí (chodba vlevo). Václavské nám. 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C.
Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea
a Obvodní knihovnou v Praze 5.

VYCHÁZKA
3. listopadu

Významné hroby a náhrobky na Vinohradském hřbitově
Vycházku vede PhDr. Libuše Neckářová a Alois Vanoušek
Sraz ve 14 hodin u hlavní brány na Vinohradský hřbitov.
(Zároueň si dovolujeme upozornit, že v blízké době vyjde uvedené téma i v knižním zpracování)
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Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku.
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč
v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis
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Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1
návštěvní hodiny: vždy ve středu 15-17,30 hod.
telefon: 57 530 599
e-mail: kzsp@mail.cz
internetové stránky: http://klubovni.misto.cz
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Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu.
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MRAKODRAPY NA PANKRACI?

Na sklonku jara byla veřejnosti prezentována architektonická studie arch. Richarda Meiera na dostavbu centrální
části Pankrácké pláně. Smělá vize vyvolala bouřlivé reakce, odjednoznačně souhlasných až po neménějednoznačně
zamítavé. Klub při tom pochopitelně nemohl stát stranou: problém zástavby pláně visí nad Prahou jako Damoklův
meč již dlouhá desetiletí a bylo jen otázkou času, kdy se najde jinančně silný investor, který bude schopen nerozhodnosti města využit pro uskutečněni svých více či méně bohulibých záměrů. Zdá se, že tento čas právě nastal:
společnost ECM postupně skoupila většinu budov a pozemků v lokalitě včetně nedostavěného torza bývalého rozhlasu as mocnou podporou městské části Praha 4 představila výše zmíněnou vizi podoby centra pláně. A jak už to
u Praze bývá téměř zvykem namístojasného regulačního plánu svazuje představivost architektajen obecně formulovaný územní plán, který s návaznou regulací přirozeně počítal.. Ale vezměme to popořádku.

Rekapitulace případu
Pankrácká pláň je černým svědomím českého urbanismu dvacátého století. Snad každá generace se její území
pokusila vyřešit - pokaždé rázně, jednou provždy, a shodou zvláštních okolností většinou zcela jinak, než předpokládaly generace předchozí. Vzniklo tak území bez
vnitřní logiky, roztříštěné v půdorysu i siluetě, prostor
bez identity a přirozené struktury. Poslední ranou pak
byla koncepce výstavby výškových budov, která se prosadila v euforických 60. letech 20. století. Z velkorysých
plánů zde zůstala zajímavá budova Motokovu, těžkopádné desky hotelu Panorama a Centrotexu, hotel Fórum
na předpolí Nuselského mostu a konečně dodnes nedokončená desková budova rozhlasu. Na území centrální
části (nazývané podle tvaru území někdy pentagon), o
něž se nyní jedná, jsou z těchto staveb tri - Motokov,
Panorama a rozhlas, v parteru doplněné chaosem nízkých a většinou provizorních budov, ohrad a roztříštěné,
většinou neudržované zeleně. Všechno je pak překryto
systémem dopravních komunikací, které svým průjezdním charakterem jen posilují chaotičnost území.

Stejně bezradně se zástavba pláně projevuje i v panoramatu města. Trefně charakterizované jako "vykotlané
zuby" se pankrácké budovy uplatňují ve všech dálkových
pohledech jihovýchodním směrem z historického jádra a
nepochopitelně tak narušují plynulý horizont města. Celé
území pak je, patrně pro zvýšení absurdity situace, součástí ochranného pásma Pražské památkové rezervace,
jehož hlavním posláním je právě zabraňovat narušení dálkových vztahů historického města a okolní krajiny.

Architektonická soutěž
Nehotovost daného území byla a je zřejmá. Vzhledem ke
komerčním tlakům v posledních letech se stalo dořešení
zástavby pláně přímo nutným, neboť celé území je ideální stavební parcelou pro velkorysé záměry obchodné administrativního druhu. Snad právě tyto tlaky vedly
v roce 1997 Městskou část Praha 4 a Útvar rozvoje hlavního města Prahy k vypsání architektonické soutěže na
"Dostavbu centra Pankrácké pláně". V podmínkách soutěže byla pláň rozčleněna do čtyř sektorů (A až C), u nichž
byly obecně stanoveny podmínky pro zástavbu. Kromě
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nala první cena jasné přihlášení se k myšlence dobudování "Manhattanu" s výškovou regulací novostaveb dle
budovy Motokovu. V intencích tohoto konceptu lze návrh bezpochyby považovat za velmi zdařilý. Jeho stinnou
stránkou je (krom potvrzení narušeného panoramatu)
absence městské struktury pro běžný místní život.
Druhá cena (Jaroslav Ouřecký, Jiří Pilař, Petr Preininger, Pavel Šváb) představila koncept jiný. Mezi stávající budovy vkládá výraznou východozápadní osu, jejímž
završením ve středu "pentagonu" je velká budova radniAxonometrický náčrt současného stavu Pankrácké pláně. ce. Ta tvoří rovněž střed kříže, který vytváří tři stávající a
V prostoru pražského Manhattanu dosud stojíjen tři
jeden nový mrakodrap. Celkové řešení se zdá být komvěžáky, zprava: a) budova Rozhlasu, b) hotel Panorama, promisem mezi koncepcí solitérních staveb, jejichž půc) Motokov.
sobivost je zřetelná z většího odstupu, a snahou doplnit
oblast městským parterem s čitelnou osou, která suplucharakteru (většinou území smíšené všeobecné s admije centrální náměstí. V dálkových pohledech návrh silunistrativou, obchody a byty) se zde zmiňuje i výška záetu nijak zásadně nezceluje, přičemž současný torzální
stavby, která má respektovat výškovou hladinu okolního
stav pouze doplňuje o jednu dominantu a celkově mírně
sídliště (5-6 nadzemních podlaží); výjimkou jsou plochy
zvýšenou podnož.
B a C (tj. místo současného Meierova návrhu a oblast u
protější křižovatky na magistrále - viz náčrt), kde se připouštějí "...výškové budovy, nedoporučuje se však překročit výšku objektu českého rozhlasu". V preambuli soutěže se rovněž konstatuje, že "Návrhy vzešlé ze soutěže
nejsou závazné, ale mohou se stát podkladem pro stanovení regulace v území. V případě, že bude pořizován regulační plán daného území bude autor nejvýše oceněného návrhu vyzván pořizovatelem kjednání o spolupráci
na tomto plánu".1'
Druhá cena v soutěži 1997

První cena v soutěži 1997
Architektonická soutěž proběhla a nalezla i svého vítěze. Uděleny byly i druhá a třetí cena a několik odměn.
První tři udělené ceny zajímavým způsobem ukázaly tři
různé koncepce řešení problému. Návrh poctěný první
cenou (Petr Hrůša, Pavel Chrz, Antonín Jeníček, Jan Štípek a d.) doplnil pláň šesti štíhlými mrakodrapy, jejichž
pravidelné umístění vytvořilo pravoúhlou uliční síť. Výška budov respektovala výšku budovy Motokovu; jejich
vnější vzhled byl naznačen jen schematicky, přičemž autoři soudí, že urbanistické řešení "ponechává volnost architektuře jednotlivých objektů a 'snese'jejich rozdílnou
úroveň i styl."21 V dálkových pohledech byla jednotnými výškovými budovami zcelena silueta Pankráce
(až na osamělý solitér při magistrále, který tuto celistvou
situaci dosti nepochopitelně narušuje). Celkově zname1) Citováno z podmínek. Jak je uveřejnil časopis Architekt 10/98, s.
38; na str. 38-53 je zde představena celá soutéž včetně reakcí místních občanských sdružení.
2) viz pozn. 1, str. 40
3) Bradáčová, Jana: Pankrác - ke konceptu regulace, in: Architekt
7/2001, s. 56. Autorka je architektka, pracovnice odboru územního
rozhodování MHMP.

Třetí cena (Vít Máslo, Petr Bouřil, Jaroslav Hlásek, Tomáš Bemášek, Ondřej Tomášek, Václav Malina, Jiří Paleček a d.) je pozoruhodným pokusem překrýt chaos území souvislou blokovou zástavbou městského typu, která
má své ulice a centrální náměstí (trochu nešťastné zde
umístěné na desku nad komunikací). Z této struktury
pak vyrůstají výškové budovy, doplněné o dvě cca 80m
vysoké stavby (výška Motokovu je 103m). V dálkových
pohledech je kompozice doplněna do uceleného tvaru.
Svým přístupem tak třetí cena vhodně spojuje požadavek o doplnění kompozice staveb, stejně jako nutné vytvoření čitelného městského jádra v jejich parteru.

Třetí cena v soutěži 1997
Výsledky soutěže byly podkladem pro koncept zadání
regulačního plánu. Na základě první ceny bylo mimo jiné
doporučeno, aby nově navrhované výškové stavby nepřesáhly výšku Motokovu a byly umístěny v ploše těžiště
území, tedy mezi objekty rozhlasu, hotelu Panorama,
Motokovu a "severovýchodním kvadrantem ulic Na Pankráci a Hvězdová".31 Koncept regulačního plánu však
nebyl zadán. Celá soutěž tak vyzněla do ztracena.
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EMC RÁDIO PLAZA, Masterplan, Praha - Pankrác, autor Richard Meier

Návrh dostavby Pankráce podle Richarda
Meiera a stanovisko Klubu
Vše utichlo na další tři roky, kdy z anonymity vystoupil
investor území a představil zmíněnou Meierovu studii jako
základ svých představ o budoucím řešení centra pláně.
Ta dále rozvíjí koncepci mrakodrapů v lokalitě. Ke stávajícím výškovým budovám doplňuje elegantní mrakodrap,
který výškou 160 metrů značně převyšuje hladinu doporučenou v zadání konceptu regulace (výška Motokovu,
tedy 103 m). Nedostavěnou budovu rozhlasu pak v rámci
dokončení navyšuje na 122m a doplňuje k ní stejně vysoký protějšek. Kompozici dále dotváří několik nižších
budov různých funkcí.
Uveřejněné návrhy vyvolaly širokou diskusi, která se
objevila v tisku denním i odborném.41 Mezi hlavní odpůrce projektu patřili např. arch. Vládo Milunič a Jan Sedlák, projekt naopak podpořili např. arch. Zdeněk Lukeš
či Josef Pleskot. Tématem diskuse nebyl jen vlastní Meierův návrh, ale koncepce přístupu k řešení pláně vůbec.
Opět se tedy vrátila diskuse, která se zdála být vyřešena
soutěží - tedy zda dokončit záměr výstavby mrakodrapů,
současný stav jen korigovat stavbami nižšími či dokonce
počítat s budoucím odstraněním vysokých solitérů. Poslední zmíněný názor byl i východiskem stanoviska Klubu z 1. června 2001, v němž se mimo jiné konstatuje.

4) Názory různých odborníků (V. Miluniče, Z. Lukeše. J. Pleskota, B.
Blažka, Z. Holzla, J. Sedláka a M. Bašeho) byly vcelku uveřejněny in:
Architekt 7/2001, s.55-63: tamtéž na str. 28-29 byl projekt ve zkratce
představen; na str. 30-39 byla problému věnována diskuse u kulatého stolu. Různé názory a reakce přinesly i MF Dnes. Lidové noviny
a týdeník Reflex.

že "Klub Za starou Prahu považuje tento problém za velice závažný a vitá proto otevření diskuse na téma budoucnosti Pankráce. Domníváme se však, že přijeho řešení je
třeba vyvarovat se chyb, které vedly k současnému torzálnímu a nekoncepčnímu stavu rozlehlého území."
K historii místa stanovisko uvádí, že "Zástavba pankrácké pláně ve 20. století neměla šťastný osud. Už urbanistům první republiky se zde nepodařilo vybudovat
dostatečně soudržnou městskou tkáň, která by mělajasně dejinované prostory ulic a náměstí. Architekti sedmdesátých a osmdesátých let proťali pláň Severojižní magistrálou a pokusili se zde vybudovat napodobeninu čtvrti
La Déjense v Paříži včetně několika mrakodrapů, nijak
nenapojených na městský kontext a vstupujících nepříznivě do panoramatu Pražské historické rezervace
v nedostatečné vzdálenosti odjejích hranic. (...)
Projekt světoznámého amerického architekta Richarda Meiera se snaží napravit a esteticky kultivovat chyby,
kterých se pražští architekti a urbanisté v minulých desetiletích na pankrácké pláni dopustili Vyznívá však ve
svém důsledkujen jako ušlechtilá maska těchto chyb, ke
kterým Meierův projekt připojuje chyby další a tak původní nepříznivou situaci násobí Z izolovaných věžových domů, které už na Pankráci stojí, se projekt pokouší vytvořit tvarově soudržnou 'rodinu' za cenu toho, že
k nim přidává mrakodrapy o desítky metrů vyšší, než je
výška Motokovu a nedostavěného rozhlasu. Meierův projekt také dostatečně nenapravuje lokální urbanistické
chyby, především nedostatek jasně definovaných náměstí a ulic."
Stanovisko pak závěrem konstatuje:"Jestliže dnes není
sporu o tom, že původní urbanistická koncepce Pankráce
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jako 'pražského Manhattanu' byla chybná, ajestliže se
dnes odbornici i většina Pražanů, svorně shodují v názoru,
že promítnutí siluety věžových domů do panoramatu historického městaje více než nepříznivé, pak nelze připustit představu, že pod heslem nápravy bude tento urbanistický omyl minulosti de facto konzervován a ještě
prohlouben. Domníváme se, že koncept pankrácké pláně
je třeba řešit zcela nově, třeba i soutěží s promyšleněji
stanovenými regulačními podmínkami a také bez zatížení břemenem nutné existence nepovedených věžových
domů (zejména hotel Panorama, budova rozhlasu),
a s těmito počítat jen 'na dožiti', tj. s jejich výhledovým
odstraněním v časovém horizontu třiceti, maximálně čtyřiceti. let".
Klub Za starou Prahu rozhodně nezpochybňuje tvůrčí
schopnosti amerického architekta, vitá otevřeni problému dostavby pankrácké pláně a zcelajistě bude podporovat smělá, i když výškově přiměřená architektonická
řešení; nicméně předložený projekt pokládá z výše zmíněných důvodů za zcela nepřijatelný.
Podobný názor vyjádřil ve svém odborném vyjádření ze
dne 9.8.2001 i Státní památkový ústav v hlavním městě
Praze (SPÚHMP), když konstatoval, že předložený návrh
je z hlediska památkové péče nepřípustný. V odůvodnění
je zde zmíněno ochranné pásmo PPR a podmínka, že se
v něm vzniklé novostavby pohledově neprojeví ve vztahu
k PPR, přičemž tuto podmínku prý "návrh nejen nerespektuje, ale zcela ignoruje". Vyjádření dále uvádí, že předložený návrh je "zřejmě naprostým nepochopením kompozičních a prostorových vztahů, na kterýchje Praha jako
město založena a v průběhu svého dlouhého vývoje utvářena (...) Předkládaný návrh výškových budov přijatelných a vhodných pro mladší města, například v USA nebo
Asii, koncipovaných v principu souboru vertikál, je neakceptovatelné pro již historickým vývojem utvořené proporční vztahy, urbanismus a měřítko, starých historických měst jakýmje i Praha, některá italská města a řada
dalších podobných měst Evropy. (...)
Vdaném území tzv. 'Pankrácké pláně' (...) preferujeme vytvoření klasického městského prostředí s obvyklým
uličním interiérem a městskou blokovou uliční zástavbou
a s regulovanou výškou zástavby, aby nebyl narušen
klasický horizont města a nevznikly zde pro pražské panorama další nevhodné a rušivé výškové stavby. Výše
uvedené podmínky byly již konstatovány v předchozích
stanoviscích našeho ústavu jako zásadní požadavky
k řešení zástavby pro celé území tzv. 'Pankrácké pláně',
v předkládaném návrhu jsou však tyto podmínky zcela
ignorovány."
SPÚHMP se ke studii vyjadřoval pouze v rámci předběžného projednávání studie, které mu doporučil odbor
územního rozhodování MHMP. Po zamítnutí ústavem se
studie projednávala na odboru památkové péče MHMP.
Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že i odbor vysloví svůj nesouhlas, investor svůj návrh stáhl. Ovšem i tak by bylo zamítnutí studie pro investora jen orientační, neboť právní
váhu má až projednávání projektu pro územní rozhodnutí.

Závěrem
Pokusme se na závěr celou historii shrnout. V roce 1997
vyhlásila městská část Praha 4 a Útvar rozvoje města architektonickou soutěž, která se měla stát podkladem pro
regulační plán. O tento plán městská část zjevně stála,
neboť jinak by vyhlášení soutěže postrádalo smyslu. Soutěž proběhla a vítězným se stal návrh, který počítal
s naplněním myšlenky výstavby mrakodrapů na pláni.
Výšku nových staveb pak omezil budovou Motokovu a
pravidelným umístěním staveb vytvořil čitelnou strukturu, která se mohla stát podkladem pro regulační plán,
jehož koncept byl v této podobě skutečně vypracován a
schválen i městskou částí Praha 4.
Pak ale nastal v chování MČ obrat: regulační plán nebyl zadán a ve svém usneseni se zastupitelstvo dokonce
rozhodlo napříště nepřijímat žádné regulační podmínky,
které by mohly odradit potencionální investory. Tím byl
na hlavu postaven samotný princip regulačního plánu,
který naopak musí předcházet záměru komerčních aktivit, neboť jen on jim může stanovit jasná pravidla hry.
Výsledkem snahy Prahy 4 je pak skutečnost, že pro pláň
platí jen omezení daná souhrnným Územním plánem,
který ani nestanoví výškové limity pro dané území. A jakoby náhodou pak tato situace výborně vyhoví investoru,
který, zaštítěn jménem světoznámého architekta, představí návrh výškových budov, které si z předcházejících
snah o regulaci území pranic nedělají. V oslnění skvostnou vizí se postupně zcela zapomíná na širší vztahy vysoko položené a dobře viditelné pláně, stejně jako na urbanismus místa či potřeby jeho obyvatel. Pomíjí se i výsledky
průzkumu mínění zdejších obyvatel, z nichž si výstavbu
mrakodrapů na pláni přejí pouhá 4 procenta (!). Památkové orgány se pochopitelně postaví proti, avšak před
vydáním konečného stanoviska ke studii ji investor raději stahuje.
Je otázkou, co lze nyní očekávat. Investor by měl respektovat názor památkové péče a projekt mu přizpůsobit, což by ovšem znamenalo jeho naprosté přepracování.
Takovýto postup by byl hoden velkého a osvíceného investora, který má nejlepší vůli respektovat charakter
mésta, do něhož svým zásahem vstupuje. Druhou možností je, že nastane období usilovných zákulisních jednání, která by měla projekt učinit průchodným. Scénář známý a v Praze velmi obvyklý, tudíž očekávatelný.
Navíc je zde ještě konceptregulačníhoplánu, který vyšel
ze zmíněné soutěže. Jeho intence nový návrh rovněž zcela ignoruje. A aby byla situace složitější, je tento koncept
regulačního plánu v příkrém rozporu s citovaným stanoviskem památkového ústavu.
Jsou tu tedy tři názory, které jsou vzájemně neslučitelné: názor památkových institucí, který by se měl v normální společnosti respektovat a který namísto dalších
mrakodrapů požaduje vytvoření normálního městského
prostoru, regulační plán, jenž mrakodrapy v určité výši
připouští, a návrh investorův, který mrakodrapy naopak
navyšuje. Zdá se, že dosažení konsensu bude úkol téměř
nadlidský... Nepředbíhejme však událostem. Ale zároveň
dbejme na to, aby události nepředběhly nás. Neboť to se
v Praze posledních let stává až příliš často...
Richard Biegel
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SOVOVY MLÝNY - (PROZATÍM) NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
Motto:

„Rozhodnutí, které bude činit ministr, se netýká jenom odborné záležitosti, ale má i svůj
významný právní aspekt. Je-li odborná veřejnost, jak vyjádřily závéry odborných komisí
a rad na všech úrovních, proti záméru moderní dominanty nad objektem Sovových mlýnů,
pak povolení stavby rozhodnutím ministra znamená, že nastává situace, kdy nejen ministr
nerespektuje zákonný postup, ale kdy se na 'politicky* preferovaného stavebníka zákon
nevztahuje. Je to stav nerovnosti před zákonem z politických důvodů, který byl béžný
v období pozdního papalášismu v 70. a 80. letech minulého století. Ergo,
vítejte ve starých časech, pane ministře".

Doc. PhDr. Mojmír Horyna, 20. 7. 2001

Tento pohled nás skutečně čeká? Foto Martin Micka, zákres dle plánu investora P. Bosák.
Potřetí se vracíme v našem časopise ke společensky, právně i eticky neproblematičtější památkové
kauze současné doby. Konečné rozhodnutí o povolení či zamítnutí kontroverzní skleněné nástavby
na schodišťové věži Sovových mlýnů, předtímjiž odmítnuté všemi památkovými orgány a jejich
poradními komisemi, se ocitlo na počátku tohoto léta v rukách ministra kultury Pavla Dostála.
A ten „nezklamal''! Potvrdil totiž náš šokující dojem, který jsme si vytvořili při osobním rozhovoru
s ním v polovině června tohoto roku:

čím méně věci rozumíš, tím snazší rozhodování.

Návštěva zástupců Klubu u ministra
kultury Pavla Dostála
Článek v posledním čísle našeho časopisu končil informací, že akciová společnost Trade Centre Praha, zastupující vlastníka objektu a hlavního investora akce, tedy
hlavní město Prahu, se proti zamítavému rozhodnutí magistrátního odboru památkové péče ve věci skleněného
prvku na schodišťové věži mlýnů odvolala k odboru památkové péče ministerstva kultury jako k vyšší instanci.
I tento úřad záměr investora 6. června 2001 zamítl a odvolání nevyhověl. Žadateli poté zbývala jediná možnost

jako mimořádný opravný prostředek, a to podat podnět
k ministrovi kultury mimo odvolací řízení (podle § 65
zákona 71/1967 Sb. o správním řízení). To také dne 18.
června 2001 učinil.
Mezitím dne 14. června 2001 navštívila tříčlenná delegace Klubu Za starou Prahu ministra kultury Pavla Dostála, aby mu vyložila klubovní stanovisko. Za Klub byli
přítomni místopředseda prof. M. Pavlík, jednatel R. Biegel a pisatelka tohoto článku, za ministerstvo si pozval
P. Dostál k jednání též svého náměstka ing. Z. Nováka.
Schůzka začala hned v úvodu překvapivým společenským
nedorozuměním, když nás doslova paralyzovala první
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ministrova slova pronesená podrážděně zvýšeným hlasem: .to já rozhodly i o tom, komu podám první ruku!"
Jednatel R. Biegel, nejmladší z naší trojice, totiž směle
ustoupil podané ministrové ruce, aby ten mohl dříve podat ruku staršímu prof. M. Pavlíkovi. To je jen malá epizoda na okraj, nikoliv však poslední nedorozumění. To
následovalo velmi brzy, když nám ministr vmetl do tváře
výtku, že Klub v první polovině devadesátých let zorganizoval hysterickou mediální kampaň, aby zabránil využiti
a úpravě bloku domů a paláců mezi Malostranským náměstím, Tomášskou a Sněmovní ulicí pro Poslaneckou
sněmovnu. Opět jsme zůstali jako opaření, nikdo z nás
tří zástupců Klubu tehdy v první polovině 90. let v jeho Domácí radě nebyl, a proto jsme nemohli Dostálovo
tvrzeni, kterým suverénně dokládal velkou omylnost klubovních názorů, vyvrátit či potvrdit. (Dodatečně jsme zjistili, že Klub naopak velkou a nákladnou obnovu uvedených malostranských domů spíše podporoval a P. Dostál
jednoduše Klub Za starou Prahu zaměnil se Sdružením
přátel Malé Strany, které tehdy protestovalo proti úbytku
bytů na Malé Straně a vytváření úřednického ghetta.) Přes
tuto nepříznivou atmosféru konverzace jsme se snažili co
nejnázorněji, s použitím fotografií a zákresů do nich, vysvětlit záporné stanovisko Klubu ke skleněnému prvku
na Sovových mlýnech. Dozvěděli jsme se však, že pro
ministra není důležitý názor nějakého občanského sdruženi, ale skutečných odborníků, a to dr. D. Líbala, dr. J.
T. Kotalíka a arch. Z. Lukeše, jejichž kladné posudky k věci
má k dispozici a bude se jimi řídit. Přestože náměstek
ministra ing. Z. Novák se snažil ministrovi naznačit: „ale
Klub Za starou Prahu je významné občanské sdružení..."
v očích P. Dostála zřejmě zůstaneme jen diletanty z nějakého občanského sdružení. Pro přítomného prof. M. Pavlíka byl přezíravý postoj ministra velmi hořkou pilulkou.
Nezdálo se nám však vhodné začít hned vypočítávat všechny mimořádně fundované odborníky, které má Klub ve
svých řadách a jejichž odborná i společenská váha není
menší, než u tří jmenovaných vyvolenců ministra, protože panu ministrovi by jejich jména nepochybně neřekla
nic. Zato jsme se ještě od Pavla Dostála dozvěděli zásadní
věc: „Jájsem připraven za své rozhodnutí ve věci Sovových mlýnů nést plnou zodpovědnost, "řekl nám pan ministr s hrdě vztyčenou hlavou a tónem, v němž bylo slyšet opojení z důležitosti toho sdělení. Jako slušně
vychovaní lidé jsme odpověď, která nám tanula na mysli,
že si totiž se svou zodpovědností může jít klidně... třeba
vydláždit koupelnu, protože tady jde o hodně víc než o
zodpovědnost jednoho ministra, spolkli. Z návštěvy jsme
odcházeli s pocitem marnosti a hlubokého rozčarování.

Poslední intervence Klubu
Přes výše naznačený zážitek, jsme se rozhodli ještě jednou ministra kultury před jeho rozhodnutím oslovit. Shromáždili jsme všechny argumenty, které používal on nebo
zastánci problematického návrhu, a ty jsme podrobně
rozebrali v dopise, který byl na ministerstvo kultury
podán 9. července 2001:

Vážený pane ministře,
Vážení členové rozkladové komise,
výtvarně-architektonický záměr završit schodišťovou
věž budovy Sovových mlýnů skleněným prvkem přesahujícím hřeben její střechy, považujeme za nápad exemplárně ignorující platný zákon o státní památkové péči (č.
20/1987 Sb.), statut Pražské památkové rezervace (nařízení Vlády ČSR č. 66/1971 Sb.), Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, k níž přistoupila
ČSFR 15. února 1991 a na jejímž základě bylo historické
jádro Prahy zapsáno 4. prosince 1992 do Seznamu světového dědictví UNESCO, a dokonce i věcný záměr nového
zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči,
jak je nyní zveřejněn na internetových stránkách MK ČR
Podle těchto právních norem se totiž území, v němž
leží i objekt Sovových mlýnů, jako součást širších urbanisticko-architektonických vztahů cenného pražského
panoramatu těší památkové ochraně nejvyššího možného stupně, a to takového, že každá jeho okem zaznamenatelná zména (natož pak doplnění tvaroslovně nehistorickým, technologicky a materiálově cizorodým
prvkem se zřejmými ambicemi upoutat pozornost),
je sama o sobé již narušením jeho chránčné podoby
(a to bez ohledu na uměleckou kvalitu prvku samotného
a význam či proslulost jeho tvůrce). O tom, že hodnota
malostranského panoramatu s Pražským hradem, vytvářeného po jedenáct století a zázrakem již sto let prakticky
nezměněného, si ochranu nejvyšší úrovně zaslouží, nyní
není sporu.
Přestože jmenované právní nástroje detailně nespecifikují formy přípustného a nepřípustného zacházení
s kulturními památkami v rámci památkové rezervace,
tedy nepřinášejí pregnantní výčet povolených a nepovolených stavebních úkonů či jejich technologie, bylo by
mylnou interpretací domnívat se, že v tomto případě platí obecná teze, „co není v zákoně zakázáno, je povoleno",
protože již samotným předmětem zákona a dostatečně
zřetelným normativem jsou pojmy ochrana kulturních
památek, památková péče a památková rezervace. Pojmy ochrana, péče, rezervace, které mají svůj zřejmý obecný význam uplatňující se i v dalších oborech lidské činnosti, jsou srozumitelné každému kultivovanému členu
společnosti (ochrana = cílevědomá snaha zabránit poškození, jyzickému zničení či ztrátě chráněné hodnoty,
péče = soustavné úsilí o zachování optimálního stavu a
odvrácení jeho nežádoucího vývoje, rezervace = území
chráněné ve specifické podobě a stavu předjemu nepňrozeným, umělým nebo rušivým zásahem). Jestliže byl
objekt prohlášen podle platného zákona kulturní
památkou a území památkovou rezervací, pak je stát
povinen podle stejných zákonů nedopustit jejich
vnčjší stavební prominu, a to již v případě pouhého
podezření, že by navržený stavební zásah mohl chráněné památkové hodnoty narušit. K posouzení těchto
možných důsledků ustanovil památkový zákon hierarchizovanou strukturu státních památkových orgánů, v píž
pracuji stovky školených odborníků.
V případě návrhu doplnění siluety Sovových mlýnů skleněným objektem se všechny odborné památkové instituce (Pražský ústav památkové péče odborným podkladovým vyjádřením, Odbor památkové péče
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Magistrátu hlav. města Prahy rozhodnutím v první instanci, Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR rozhodnutím v druhé instanci) a demokratickou většinou
hlasů i dva významné poradní orgány (poradní sbor
Primátora hlav. města Prahy a vědecká rada Ministra kultury ČR) shodly a vyjádřily jednoznační, 2e záměr je
z hlediska památkové péče nepřípustný. Tento úplný
odborný konsensus ze zákona povolaných památkových
orgánů je významným momentem v posouzení celého problému. Bez předložení pregnantních a prokazatelných
důkazů o opaku, tedy o památkové přípustnosti záměru,
nelze jednoznačný názor odborných památkových orgánů
zamítnout. Naproti tomu názory podporující realizaci
kontroverzního zámčru mají podobu pouze ojedinělých estetických soudů a smělých tvrzení, ovšem
nikoliv průkazných dokladů o památkové přijatelnosti a oprávněnosti záměru, což se v následujících
bodech pokusíme objasnit.
Shrnutí argumentů
v posuzování

a různých

sporného

aspektů

záměru:

1. „Navržené ukončení věže mlýnů panoramatické hodnoty Pražské památkové rezervace neohrozí, protože sklo
bude transparentní"
Toto tvrzení je mylné, protože předpokládá, že skleněný
kubus bude zcela průhledný jako tenká okenní tabulka.
Ve skutečnosti musí být skleněný prvek zajištěn konstrukcí, která, ať by byla vyrobena z jakéhokoliv materiálu, bude
tvořit jeho viditelnou výraznou kostru. Transparentnost
však nelze předpokládat ani vzhledem k nutné síle skla a
vlivům počasí. I v případě skla sebečirejšího a za předpokladu pravidelné a důkladné údržby je možné očekávat
jako další negativní jev (negativní z hlediska památkové
péče, pro provozovatele budovy nepochybně jev pozitivní
a možná i skrytě očekávaný) odraz slunečních paprsků,
které skleněný kubus zhmotní a způsobí jeho nežádoucí
vyniknutí jako jediného lesklého prvku v celém panoramatu. Tentýž negativní efekt zvýraznění, a tudíž i zamýšlené manipulace s pozorností diváků, by mohlo mít reklam-
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ní nasvětlení skleněného prvku v podzimních a zimních
večerech.
2. „Navržené ukončení věže mlýnů bude takřka nepostřehnutelné, navíc je v mnoha pohledech zakryje
vegetace."
Tuto tezi může s čistým svědomím vyslovit jen člověk
s vadou zraku nebo špatně ordinovanými brýlemi. Prvek se totiž bude od nábřeží a mostu Legií promítat do
všech pohledů na hradčanské a malostranské panorama. V něm se posune podle stanoviště pozorovatele postupně od podnoží Arcibiskupského paláce, přes průměty do průčelí kostelů P. Marie Vítězné a Sv. Maří
Magdaleny až před petřínský svah. Ze Střeleckého ostrova pak budova mlýnů vstupuje do přímého kontaktu
s chrámem sv. Víta. Výrazné pak bude prvek zřetelný od
výše položených stanovišť, a to zejména v pohledu ze
všech podlaží paláce Lažanských včetně zvýšeného přízemí s okny kavárny Slavia a restaurace Parnas, z terasy a oken Národního divadla a v pohledu ze všech dalších nábřežních budov. Přitom není podstatné, zda
všechna tato místa jsou přístupná veřejnosti, stačí, že
některá z nich jsou tradičními stanovišti autorů fotografických vedut města, vytvářených pro klasickou turistickou reprezentaci. Bylo by také velmi demagogické spoléhat se na milosrdné zakrytí skleněného prvku vegetací
nábřeží či Střeleckého ostrova, vždyť ta může být
v případě potřeby upravena prořezáním, stromy dožijí a
v zimě, jak všichni víme, listnaté stromy opadávají.
3. „Do staletého historického panoramatu je třeba zasadit pečeť současné doby, takjak to činily po celá staletí předchozí generace. Kdyby byli v baroku památkáři,
nedovolili by Dientzenhojerům postavit ani chrám
sv. Mikuláše, který dal malostranskému panoramatu
charakteristickou, dnes právem tolik ceněnou tvář."
Tento názor je znamením nepochopení zákonitostí
kulturního vývoje. V baroku ani v jiných obdobích, a to
až do počátku formování moderní památkové péče
v polovině 19. století, neexistovalo vnímání památkové
hodnoty v dnešním smyslu, staré budovy buď fyzicky
dožily a byly nemilosrdně nahrazeny či radikálně přestavěny, nebo díky fungující užitné hodnotě zůstaly zachovány, nikdy však nebyly z památkových pohnutek
rekonstruovány, obnovovány či dokonce restaurovány.
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Teprve v určitém okamžiku duchovního vývoje společnosti
si lidé začali uvědomovat estetickou hodnotu historické
architektury i její hodnotu dokumentu stavebního vývoje. Důsledkem tohoto procesu postupného památkového
uvědomování, kteiý tival sto let, tedy přibližně od poloviny 19. do poloviny 20. století, je v naší zemi vznik speciálních zákonných norem památkové péče garantovaných
státem a vytvoření struktury profesionálních památkových orgánů. Právě proto, že po celá staletí tvůrci - architekti vytvářeli a dotvářeli směle podobu Prahy jim soudobými prostředky, vznikl neopakovatelný obraz, který
uznala kulturní společnost 20. století za tak dokonalý a
unikátní, že se rozhodla uchovat jej v tomto historickém
stavu jako památkovou rezervaci. A to právě s vědomím
toho, že vývoj architektury se v materiálech, konstrukcích, technologiích i objemech vydal ve 20. století na diametrálně odlišnou cestu, než se ubíral po všechna předchozí slohová období. Proto také nápad vstoupit pod
heslem „doplněk o soudobý detail" či „pečeť současné
doby" do pražského panoramatu výrazným prvkem v
moderním materiálu (sklo, kov), v moderním tvaru (kosá
krychle) a s moderním účelem (poutač, symbol funkce
stavby) je popřením smyslu této památkové rezervace.
4. „Pro/1 Marián Kareljako významný umělec je jistou
zárukou úspěšnosti záměru."
Nelze pochybovat o kvalitě jmenovaného umělce, přesto v Čechách i po celém světě existuje řada jiných tvůrců, proslulých stejně nebo i více, které jen kvůli umělecky hodnotné práci a zvučnému jménu nikoho nenapadne
pozvat k přestavování Malé Strany. A to i přesto, že by
mohla vzniknout podobně umělecky zajímavá díla, jakým
nesporně je i navržený artefakt pro Sovovy mlýny. Ovšem
v tomto případě umělecká kvalita díla, af by byla sebevyšší a sebeopěvovanéjší výtvarnými teoretiky, neopravňuje sama o sobě k jeho umístění na území památkové
rezervace.
5. „Když se po realizaci skleněný artefakt nebude líbit,
může se přece opět odstranit"
Toto dobromyslné tvrzení je jedním z nejdemagogičtějších v celém sporu. Pokud by prvek byl přece jen na
objektu vztyčen podle návrhu, pak bude záležet jen a jen
na majiteli objektu či jeho dohodě s nájemcem, zda se
rozhodne prvek později odstranit. Památková péče, a to i
kdyby se opět všichni shodli na jeho památkové závadnosti, k tomu nemá žádné legislativní nástroje. Podobně
bezmocné budou památkové orgány proti všem dalším
záměrům moderních stavebních zásahů do pražského panoramatu, protože realizovaný artefakt bude mít
z právního hlediska hodnotu precedentu. Vysvětlování o
výjimečných okolnostech jeho mimořádného povolení,
nemůže být dostatečně účinné, protože neodpovídá demokratickému právnímu kodexu (všem stejně podle práva).
6. „Co když paní Meda Mládková dostojí svým hrozbám
a sbírku Praze nevěnuje. Nebude to větší ztráta, než
ten malý zásah do pražského panoramatu?"
Především je třeba ze zásady odmítnout jakékoliv vynucování si památkového rozhodnutí a každý památkář,
který podlehne nátlaku ať ve formě korupce či vyhrožování, není odborníkem na svém místě, protože etika pro-

fese mu velí řídit se ve svém rozhodnutí odborným úsudkem a profesionálním svědomím. Instalace sbírky v obnovených budovách Sovových mlýnů je zcela nezávislá na
řešeni sporného památkového problému. Tuto umělou
závislost, která nemá věcný, ale pouze emocionální základ, vytvořila a prezentovala v médiích sama majitelka
sbírky jako svoji podmínku. Tento postoj má podobu zcela bezprecedentního ultimativního požadavku, kterým
jsou památkové i správní orgány doslova tlačeny ke zdi
Srovnání hodnoty sbírky, která má být instalována
v Sovových mlýnech, a hodnoty celistvosti pražského panoramatu je prakticky nereálné. Zatímco sbírka vznikající soustavnou činností po několik předchozích desetiletí
je movitou památkou, jejíž tržní hodnotu mohou odborníci specializovaní na trh s uměním odhadnout, pražské
panorama formující se po jedenáct století je souborem
nemovitých památek, jejichž celek má hodnotu, která se
nedá nikterak vyčíslit. Vlastník sbírky má právo nakládat s ní víceméně podle vlastního uvážení, naproti tomu
pražské panorama, jako předmět s výraznou estetickou
a kultumě-historickou hodnotou, nemá ve svém celku žádného konkrétního vlastníka, nýbrž je součástí národního
kulturního bohatství, k němuž mohou uplatňovat svá
ideální duchovní práva všichni občané státu (ČI. 34 odst.
2 Listiny základních práv a svobod), kulturní památky
přitom nesmí při výkonu svých práv nikdo ohrozit nebo
poškodit nad míru stanovenou zákonem (ČI. 35, odst. 3
téže Listiny). Právo občanů požadovat zachování určité
kulturní hodnoty tudíž podle základní ústavní normy stojí
nad jinými dílčími právy, např. nad vlastnickými právy
majitele jednotlivých budov v památkové rezervaci i nad
právem ministra kultury rozhodnout při správním řízení
bez ohledu na cokoliv.
6. „Sovovým mlýnůmještě nedávno hrozil smutný osud
postupného rozpadu, kdyby nebylo záměru Medy Mládkové, budova by spadla".
Toto tvrzení nelze vyvrátit, ani potvrdit. Umístění muzea moderního umění do Sovových mlýnů a jejich velkorysá obnova k tomuto účelu je nepochybně, a o tom není
sporu, pro celý objekt velikým přínosem a zhodnocením.
Nelze však s jistotou tvrdit, že by se dříve či později, a to
ještě před tím, než by budova spadla, neobjevil jiný zájemce o využití této lukrativní lokality. Argument, že ten
by se mohl chovat k památce podstatné hůře a necitlivěji, je již natolik spekulativní, že další rozvíjení této myšlenky postrádá jakýkoliv reálný smysl.
7. „Když mohli památkáři povolit necitlivé zásahy
při obnově Hergetovy cihelny, proč jsou nyní tak
zásadoví?"
Tento argument je přímým dokladem toho, jak jeden stavební zásah může coby precedent ovlivňovat druhý. Ovšem
je třeba zdůraznit, že v případě Hergetovy cihelny nešlo
0 žádnou nástavbu, moderní doplněk či změnu siluety objektu, ale otevřeni velkých (jakoby arkádových) otvorů ve
vnějším plášti budovy k Vltavě. Proto je srovnání obou případů neadekvátní. Z jiného hlediska však lze konstatovat,
že obhajoba skleněného doplňku na Sovových mlýnech
památkově necitlivým stavebním zásahem v Hergetově
cihelně má zajímavou logiku, protože zřejmě připouští, že
1 v případě Sovových mlýnů jde o řešení podobně necitlivé.
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Rozhodnutí ministra
Ministr kultury Pavel Dostál svolal k posouzení podnětu
mimo odvolací řízení rozkladovou komisi ministerstva
kultury, která se sešla 17. 7. 2001. Jejím úkolem
bylo posoudit, zda předchozí rozhodnutí v první i druhé
instanci byla učiněna v souladu se zákonem či nikoliv.
V této fázi řízení totiž již nejde o věcnou (památkářskou)
stránku věci, ale právě jen o posouzení zákonnosti. Přítomní členové komise (pět právníků) došli na svém zasedání k závěru, který je obsažen v zápisu z jednání: „Rozkladová komise zkonstatovala, že nedošlo k takovým
zásadním pochybením, která by měla za následek rozpor se zákonem, nebo některým obecně závazným právním předpisem. Protože komise neshledala důvody pro
zrušení předmětného rozhodnutí AÍK ČR, doporučila panu
ministrovi nezahajovat v této věci přezkumné řízení podnět bez dalšího odložit a o této skutečnosti informovat
stěžovatele dopisem".
Závěry této komise se však ministr rozhodl ignorovat a
stěžovateli svým rozhodnutím, které bylo vydáno 27. 7.
2001, vyhovět. Ministr má ze zákona právo doporučením
rozkladové komise se neřídit, ovšem jeho rozhodnutí pak
muselo doložit, že to, co pět právníků předtím v rámci
rozkladové komise shledalo v souladu se zákonem, je přece jen nezákonné. Krkolomnosti takového právního obratu o 180 stupňů plně odpovídá vlastní obsah ministrova
elaborátu, plný nepodložených a neprůkazných tvrzení,
jimiž se velmi násilné a nepřesvědčivě snaží dokázat, že
v předchozím řízení byly porušeny §§ 3,32 a 46 zákona
71/1967 Sb. (správní řád) a § 1 zákona 20/1987 Sb. (památkový zákon). Doporučuji každému ze čtenářů, který
má k dispozici sbírku zákonů, aby do ní nahlédl a podíval se, o jaké paragrafy jde.

Protestní tisková beseda
Dne 16. srpna 2001 uspořádal Klub Za starou Prahu protestní tiskovou besedu, v níž informoval zástupce médií,
že Dostálovo rozhodnutí považuje za svévolné a nezákonné. Přitom svévoli ministrova jednání spatřujeme ve vědomém nerespektování odborných stanovisek všech
k tomu ze zákona povolaných správních orgánů, které o

problému rozhodly zamítavé. Ve svém rozhodnutí se však
sám ministr dopustil nezákonnosti, neboť opomněl
platnou právní normu - Vládní nařízení č. 66 z roku 1971
0 vyhlášení Pražské památkové rezervace, které stručně,
ale zcela jednoznačně upravuje podmínky stavebního
řízem v rezervaci. Objekty chráněné jako památky musí
být trvale zabezpečeny ve své hmotné podstatě, naproti
tomu dotváření prostředky soudobé architektonické tvorby
je připuštěno jen v případě objektů památkově nechráněných či nově vystavěných. Je politováníhodné, že tento
základní právní dokument zůstal ministrovi a jeho právníkům zcela utajen.
Pro novináře byly připraveny kvalitní a obsáhlé podklady a nejen ty byly důvodem, že následující den, tj. 17.
srpna 2001, přineslo o názoru Klubu informaci, a to často
1 v obsáhlejších článcích (zejména MfD, Právo), celkem 7
deníků! Informaci také vysílaly ještě 16. srpna 2001 ve
svém zpravodajství televize Prima (redaktorka Štěpánka
Duchková) a Česká televize (redaktor Petr Sojka). Obsáhlejší informaci pak připravily také rozhlasové stanice Svobodná Evropa (redaktorka Lucie Vopálenská) a BBC. Krátké rozhovory z tiskovky přineslo dalších pět rozhlasových
stanic.

Současná situace
Přestože ke „změně stavby před dokončením- ukončení věže
objektu C uměleckým artefaktem", jak se v úřední mluvě
sporná akce nazývá, vydal Odbor výstavby Městské části
Praha 1 neprodleně (29. srpna 2001) stavební povolení,
neskládáme ještě ruce do klína a netroubíme na ústup.
Prozatím jsme zadali jedné právní kanceláři analýzu současného stavu věci s cílem zjistit, zda existují ještě nějaké možnosti naznačený průběh zvrátit. Zdá se, že existují
... Takže, pokračováni příště.
Kateřina Bečková
Výběr článků v tisku, mapujících vývoj kauzy
v posledních měsících:
Sovovy mlýny. Poslední dějství dramatu? (Richard
Biegel), Architekt, 7/2001
O osudu Sovových mlýnů rozhodne ministr kultuiy,
MfD, 2. 7.2001
O Sovovy mlýny se válčí, Večerník Praha, 9.8.2001
Zachrání nebo zničí cílevědomá sběratelka Sovovy
mlýny? (Petr Voli), Reflex č. 33/2001
Malostranští chtějí kvůli krychli žalovat ministra,
Večerník Praha, 17.8.2001
Kvůli krychli zvažují žalobu, Blesk, 17.8.2001
Klub nepřestává protestovat proti krychli. České slovo,
17.8.2001
Odpůrci krychle zvažují žalobu, MfD, 17.8.2001
Klub Za starou Prahu: Dostálův verdikt je nezákonný.
Právo, 17.8.2001
Klub Za starou Prahu zpochybňuje Dostálův postoj
k Sovovým mlýnům, Lidové noviny, 17.8.2001
Nikdy jsem nezažila tolik podrazů (rozhovor s M.
Mládkovou), Lidové noviny, 30.8.2001
Sovovy mlýny jsou téměř hotové, MfD, 3.9.2001
Podraz ve mlýně, Večerník Praha, 4.9.2001
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KOSTEL SV. ANNY
DISKUSE S ARCHITEKTKOU EVOU JIŘIČNOU V KLUBU ZA STAROU PRAHU
Dne 25. června 2001 proběhla dlouho očekávaná a připravovaná návštěva architektky Evy Jiřičné v Klubu
Za starou Prahu. Kromě členů. Domácí rady Klubu byli přítomnijako obhc^ovatelé projektu rovněž PhDr.
Klára Benešovská, PhDr. Pavel Vlček z Ústavu teorie a dějin umění AV CR, a na straně protikladného
klubovního názoru ing. Jan Vinař, ing. Petr Macek. Přítomna byla též redaktorka časopisu Stavba Miroslava Preinigerová. Paní architektka Eva Jiřičná a její spolupracovník architekt Petr Vágner přišli
do Klubu představit a v otevřené diskusi obhajovat svůj projekt na částečnou rekonstrukci bývalého
kostela sv. Anny na Starém Městě pražském Návštěva byla domluvena z iniciativy Klubu, který se
kauzou kostela zabývá delší dobu a má na některé části, projektu odlišný názor. Klub v této věci vydal
v průběhu předešlého roku písemné stanovisko (viz též články v minulém čísle časopisu).
Předsedkyně Klubu PhDr. Kateřina Bečková zahájila
schůzku uvítáním architektky Jiřičné. Poděkovala jí za
ochotu, s jakou přijala pozvání, a zároveň vyjádřila paní
architektce úctu celého Klubu a jeho Domácí rady. Představila všechny přítomné a požádala pani architektku,
aby v úvodu prezentovala aktuální podobu projektu.
Architektka Jiřičná poděkovala za pozvání do Klubu a
zvláště za vůli o problému diskutovat. Poté krátce připomněla genezi projektu a vysvětlila, z jakých základních
podkladů vycházela. Uvedla, že její přístup k projektu
musí respektovat dvě roviny, technickou a estetickou.
Vzpomněla, že obě tyto stránky jí připadaly jako podstatné
hned při první návštěvě kostela, kdy byla postavena před
ohromný kontrast velkoleposti prostoru na jedné straně
a strašlivého technického stavu objektu na straně druhé.
Zdůraznila, že sv. Anna není projektem, kterým by se chtěla
zviditelnit. Naopak cítí před stavbou respekt a chtěla by
se vší pokorou učinit první krok k její důstojné obnově a
jejímu znovuoživení. Současný stav kostela je výsledkem
dosti nevhodné opravy z počátku 90. let, jejímž výsledkem byl jednak hrubý zásah do autenticity objektu (výměna všech vazných trámů, obroušení krovu, odstranění
původní krytiny), jednak opatření střechy neprodyšným
pláštěm dvojitého bednění s asfaltovou krytinou, jehož
důsledkem je vznik pro krov velmi nepříznivého vnitřního klimatu. Projekt vycházel v první fázi z konzultací
s ředitelem Pražského ústavu památkové péče dr. L. Špačkem. Zdivo kostela ponechával nedotčené, pouze konzervované, počítal s prostorovým propojením lodi a krovu což mělo mít jednak estetický efekt, jednak umožnit volné proudění vzduchu. S propojením prostorů souvisí i
problém vazných trámů. Současné lepené vazné trámy
pocházejí z 90. let 20. století a nevykazují zvláštní estetické hodnoty. Historický stav krovu není přesně znám.
Architektce Jiřičné se nejevilo jako historicity protismyslné vyřezání všech vazných trámů za patními vzpěrami,
což by umožnilo otevřený průhled z lodi do unikátního
krovu. Projekt dále obsahoval subtilní ocelovou konstrukci
naznačující tvar původní gotické klenby. Počítal přirozeně rovněž s výměnou nevyhovující krytiny. Pod novou krytinu ovšem umísťoval z hlediska využití nezbytnou tepelnou izolaci. Architektka Jiřičná dále upozornila na estetické
úskalí vkládání nových prvků, v jejichž kontextu budou
přísně konzervované stěny kostela působit dojmem, že se
na ně zapomnělo. Jako novotvar proto architekti navrhli
v podstatě pouze lehké, vznášející se pódium. Projekt rov-

něž počítá s velmi mírným vytápěním, aby historické konstrukce nebyly vystaveny nepříznivým klimatickým změnám. Na závěr architektka Jiřičná dodala, že se nebrání
myšlence celkové rekonstrukce objektu, ale že se k tak
rozsáhlému zásahu do památky necítí povolána. Snažila
se však nenavrhovat ve svém projektu nic, co by budoucí
rekonstrukci bránilo.
Předsedkyně Klubu Za starou Prahu dr. Kateřina Bečková otevřela diskusi dotazem, zda současná podoba projektu počítá s ponecháním každého druhého vazného trámu, jak bylo možné vydedukovat z popisu umírněnější
varianty projektu, či zda se stále usiluje o možnost odstranit vazné trámy všechny. Na dotaz odpověděla architektka Jiřičná ujištěním, že k tomuto problematickému
boduje připravena vyslechnout všechny názory a otevřené o nich diskutovat. Vyřezání vazných trámů však nevidí jako závažný statický problém. Zásadně usiluje o to,
aby byly oba prostory pohledově propojeny.
Na to reagoval ing. Jan Vinař. Uvedl, že se na žádost
dr. Dobroslava Líbala statikou krovu kostela sv. Anny
podrobně zabýval a provedl rovněž statické výpočty.
V diskusi o svatoannenském krovu se podle něj směšuje
více problémů. Gotické krovy se dělí na krovy řazené a
krovy s podélným ztužením - krov na sv. Anně patři
k první skupině, přičemž v obou skupinách se vyskytují
krovy s vaznými trámy i bez nich. Ing. Vinař provedl statický výpočet pro dvě varianty krovu na sv. Anně, a to
jednak pro krov s vazným trámem v každé druhé vazbě,
a jednak pro krov s vazným trámem v každé páté vazbě.
Z výpočtu vyplynulo, že při umístění vazného trámu do
každé páté vazby by nestačilo tření, vyplývající z vlastní
váhy krovu, pro zajištění jeho stability proti vodorovným
silám. Neznamená to prý, že by krov musel spadnout, byl
by však ve velmi nestabilním stavu.
Do diskuse vstoupil velice vzrušeně dr. P. Vlček, který
řekl, že nikdy netvrdil, že by vazné trámy v krovu na sv.
Anně byly v každé páté vazbě, ale odpočátku říkal, že rozhodně nebyly v každé vazbě.
Architektka Jiřičná poděkovala ing. Vinařovi za provedení statických výpočtů a řekla, že mu v tomto směru
není schopna oponovat. (Dále prohlásila, že je důležité
umět uznat chybu.)
Vystoupil architekt M. Solař, který navrhl, aby nebyla
směšována diskuse o původním stavu krovu a diskuse o
jeho budoucí podobě. Krov měl velmi složitý vývoj a jeho
stav před rekonstrukcí v 90. letech nelze bezvýhradně
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Architekt Solař odpověděl, že ze statického hlediska je
současná podoba pro krov výhodná a nevidí tedy důvod,
proč stabilitu krovu snižovat. Dále dodal, že absolutní
jistota ve věci původní podoby krovu již nikdy možná nebude.
Vystoupil Karel Ksandr, který upozornil na to, že míra
současných informací o krovu kostela sv. Anny je stále
mizivá. Seznámil přítomné s existencí zaměření krovu od
profesora A. Engela z roku 1942 a doplnil, že vzhledem k
Engelovým zvyklostem je velmi pravděpodobné, že se
v jeho pozůstalosti naleznou rovněž fotografie krovu z této
doby. Karel Ksandr dále prohlásil, že je poznání krovu
třeba systematicky prohloubit a zpracovat podrobný stavebně historický průzkum krovu s výstupem v podobě
analytických vícebarevných výkresů, jaké jsou běžné
při dokumentaci krovů podobného významu například
v Německu. Co se týče rekonstrukce, přiklonil se Karel
Ksandr ke konzervaci současného stavu.
Krov kostela sv. Anny, archivní fotografie

ztotožnit se stavem v době výstavby. Krov sám o sobě je
významná technická památka. I když nelze zvýšit jeho
autenticitu, každý další zásah ji naopak bude snižovat.
Rozhodnutí, jakou podobu krov nyní dostane, by se mělo
řídit především podle toho, co je pro unikátní krov nejvýhodnější.
Architektka Jiřičná odpověděla, že budou-li ponechány všechny nové vazné trámy, bude krov ve stejně nepravděpodobném stavu, jako když se všechny trámy vyřežou. Otevření krovu pro pohled zdola však považuje za
natolik esteticky přínosné, že jí obětování novodobých
vazných trámů připadá přijatelné. Připomněla dále, že
projekt byl památkovými orgány zamítnut ze tří důvodů.
Památkový ústav požaduje: a) upuštění od tepelné izolace střechy, b) ponechání všech vazných trámů, c) oddělení prostorů krovu a lodi.
Na to vystoupil znovu dr. P. Vlček a prohlásil, že považuje za nesmyslné oddělení historie krovu od návrhu. Dále
řekl, že dnešní vazné trámy nejsou osazeny ve správné
výšce, nemají sražené hrany a teče z nich fialový hnus
jako v americkém filmu.
Architekt M. Solař reagoval na závěry architektky Jiřičné otázkou, zdaje eticky přijatelná úplná rezignace na
původní podobu krovu ve prospěch novotvaru. V této souvislosti upozornil na nebezpečný precedent, který tento
postup v sobě nese: nejprve dojde sice k výměně dožilého
prvku za nový (výměna vazných trámů v 90. letech 20.
století), ale později, právě proto, že jde jen o nový prvek,
ten se může odstranit (nové vazné trámy vyřezat). K otázce
tepelného odizolování střešního pláště se vyjádřil v tom
smyslu, že jde o naprosto odlišný problém, neboť se jedná o přidaný novotvar nezasahující přímo do hmotné podstaty krovu. Řešení tohoto problému by mělo vycházet
opět z požadavků optimálních pro krov.
Architektka Jiřičná řekla, že šije nyní jista historickou podobou krovu, tj. nesouhlasí s absolutním otazníkem nad původním stavem, a zeptala se architekta Solaře, co myslel tím, že by krov měl být ponechán
v současném stavu beze změn, ať byla jeho historická
podoba jakákoli.

Architektka Jiřičná sdělila, že má k dispozici fotografii
krovu ze 20. let 20. století, z níž je patrno, že krov byl
špatně přístupný. Existence patních vzpěr v každé vazbě
pak jistě sváděla k závěru, že vazné trámy byly v každé
vazbě.
Ing. Vinař se vrátil ke statickému aspektu celého problému. Upozornil na to, že i když se část vazných trámů
vyřeže, budou i krátčata, která po nich zbudou, novotvarem. K otázce oddělení lodi a krovu stropem položeným
na vazných trámech dodal, že by uložení záklopu na trámy mělo na ně značně nepříznivý vliv, neboť by způsobilo
jejich značný průhyb.
Architektka Jiřičná dodala, že již nyní činí průhyb trámů v polovině rozponu 3 až 5 cm.
Vystoupil ing. P. Macek s poznámkou, že v případě
krovu u sv. Annyjsme přes léta bádání stále na počátku.
Situace je nyní natolik nejasná, že co odborník, to názor.
Krov je však podle něj v prvé řadě technická památka,
a proto by byl pro ponechání vazných trámů přinejmenším do doby, kdy se podaří objasnit původní stav krovu.
Dále vystoupila dr. K. Benešovská a řekla, že sv. Anna
byla uzavřeným sakrálním prostorem. Nyní se naskytla
možnost oživení objektu i prostoru. Dále prohlásila, že je
pro zachování historického stavu krovu a konzervaci jeho
dochovaných částí, avšak nové vazné trámy nepovažuje
za součást historického stavu. Vyzdvihla význam rychlého vyřešení stavu památky a prohlásila, že dlouhé památkářské diskuse oddalující schválení projektu považuje za škodlivé pro samu památku.
Na to reagoval profesor M. Pavlík, který shrnul stav
poznání krovu. Vyjmenoval existující zaměření krovu a
prohlásil, že na základě těchto materiálů pokládá za prokazatelné, že krov měl původně vazné trámy v každé druhé vazbě. V této souvislosti ocenil úpravu projektu ve
smyslu ponechání každého druhého vazného trámu.
Nato architektka Jiřičná předložila počítačové vizualizace tří možných variant projektu, tj. a) s ponecháním
všech vazných trámů, b) s vaznými trámy v každé druhé
vazbě, c) bez vazných trámů.
Opět promluvil profesor Pavlík, který připomenul otázku možnosti obnovení klenby. Připomněl rovněž, že s tímto
návrhem přišla již v 80. letech 20. století dr. Benešovská.
Doc. R. Švácha řekl, že obnovení klenby by zajisté vyřešilo otázku oddělení lodi a krovu, je však z mnoha dů-
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vodů nereálné. Navázal dále na dr. Benešovskou a poznamenal, že nevyužití současné možnosti oživeni objektu může vést v budoucnu k opakování podobně problematické situace jako v případě nedalekého kostela sv.
Michala. Doc. Švácha dále apeloval na zainteresované orgány, aby důvěřovaly kvalitnímu architektovi, jakým Eva
Jiřičná bezesporu je, a nepromarnily šanci navrátit kostelu sv. Anny jeho sakrální charakter.
Dr. Benešovská se vrátila k myšlence lehlé kovové konstrukce naznačující tvar původní klenby a prohlásila,
že ji shledává z památkového hlediska za čestné řešení,
neboť nenarušuje původní konstrukce a lze ji kdykoli odstranit.
Vystoupil architekt J. Hyzler, který vzpomněl místní
šetření památkové komise z roku 1996, kdy byl prezentován projekt navrhující oddělení lodi od krovu rovným
stropem. Toto řešení bylo shledáno velice neuspokojivým.
Proti se tehdy postavili dr. Benešovská, arch. Hyzler a dr.
Štulc. Vzpomněl rovněž tehdejšího vystoupení dr. Benešovské, která poukázala na důležitost klenby. Co se týče
náznakové rekonstrukce v projektu architektky Jiřičné,
spojení moderního materiálu a původních kamenných
článků zapůsobilo na architekta Hyzlera rozpačité.
Ing. P. Macek dodal, že historicity byl prostor krovu od
prostoru lodi vždy oddělen. Upozornil na to, že silný dojem z krovu má divák ve chvíli, kdy se ocitne v jeho úrovni, a že při pohledu z lodi bude působivost konstrukce
krovu bez nasvícení značně oslabena. Vyslovil názor, že
oba prostory by měly být řešeny odděleně.
Vystoupil doc. F. Kasička, který poukázal nato, že efekt
projektu spočívající v otevřeném průhledu z lodi do krovu by byl ponecháním vazných trámů ve stávající hustotě značně oslaben a ztratil by svůj smysl. Proto navrhl
vazné trámy ponechat, protože to jev tuto chvíli nejjednodušší řešení.
Slova se ujal ing. F. Fantyš, který upozornil na to, že
krov není samostatná konstrukce, ale že je součástí celé
stavby, v jejímž organismu plní stabilizační funkci. Kostel sv. Anny je podle ing. Fantyše výškovou stavbou a
vodorovné vazné trámy zde jsou z konstrukčního hlediska nezbytné, a tudíž zde s jistotou musely a musejí být.
Odstranění vazných trámů by bylo ze statického hlediska chybou.
Ing. Fantyše doplnil ing. Vinař, který dodal, že krov o
tak velikém rozponu potřebuje mít z hlediska vlastní stability, ale i z hlediska stability celé budovy u paty prvek,
který funguje nejen jako táhlo (lze nahradit subtilnějším
prvkem z oceli), ale i jako rozpěra. Ing. Vinař se dále vrátil k problému plochého stropu, který by podle něj přinesl další statické komplikace. Jako nejprijatelnější variantu shledal ing. Vinař ponechání všech vazných trámů
bez stropu, tedy umožnění byť omezeného průhledu z lodi
do krovu.
Vystoupil Jan Veselý, který se pokusil vysvětlit
architektce Jiřičné stanovisko památkových orgánů
k odstranění vazných trámů. Řekl, že posláním památkové péče je oddálit maximálně zánik památky a z toho
titulu prosazovat v rámci přijatelných řešení vždy to, které zajišťuje objektu co největší stabilitu. V daném případě je takovým řešením ponechání všech vazných trámů.
Architektka Jiřičná odpověděla, že dokonalé technické řešení je věcí výpočtu a že moderní technologie jistě
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umožní zachovat stejnou dlouhodobou stabilitu objektu
i při odstranění vazných trámů. Dále dodala, že pokládá
současný stav bez klenby rovněž za historický. Je pravdou, že krov nebyl stavěn pro pohled, ale my ho dnes
hodnotíme jako dokonalou tesařskou konstrukci, a proto je podle ní škoda, že ho běžný návštěvník kostela nemůže dostatečné vnímat. Vysvětlila, že navrhovaná lávka
v úrovni vazných trámů by byla určena pouze pro technické zabezpečení, neboť by z bezpečnostních důvodů
nebylo možné vodit do krovu návštěvníky. Problematické
je v tomto směru zejména umístění schodiště v bývalé věži
kostela. Oddělení krovu od lodi by podle architektky
Jiřičné udělalo z kostela sv. Anny běžný, nevýrazný prostor. Dále upozornila na průhled z lodi do otevřeného krovu v místě bývalého skladištního výtahu, který i nyní dává
jasnou představu propojení obou prostorů, jak je chtěl
projekt prezentovat. Prohlásila, že je přesvědčena, že statické řešení problému je věcí otevřené diskuse a následných exaktních výpočtů. Otevření lodi do krovu je pak
pro ni důležité nejen pro svůj výrazný estetický účinek,
ale i proto, že umožňuje lepší provětrávání objektu. Co se
týče obnovení klenby, je architektka Jiřičná toho názoru,
že když klenba jednou spadla, je její znovuvytváření esteticky cizím elementem. Eva Jiřičná poděkovala všem zúčastněným za zajímavé názory a ujistila, že bude o všech
zmíněných aspektech problému přemýšlet. Dále vyjádřila potěšení z otevřené diskuse, k jaké podle ní na půdě
památkových orgánů nebyl dán prostor.
Ing. Macek dodal, že měly být od začátku jasně stanoveny podmínky rekonstrukce, čímž bylo možné zabránit
mnohým nedorozuměním.
Zástupkyně časopisu Stavba, ve kterém vyšel nedávno na dané téma velmi tendenční článek ve prospěch projektu, Miroslava Preiningerová poděkovala za možnost
účasti, dodala na vysvětlenou, že přes veškerou snahu se
k článku zřejmě nepodařilo shromáždit všechny materiály, a vyjádřila zájem sledovat další průběh kauzy.
Předsedkyně Klubu dr. Bečková se rozloučila
s architektkou Jiřičnou a ukončila schůzi.
Zaznamenal Jan Veselý

Články v odborném tisku k problému projektu obnovy
kostela sv. Anny:
Krov kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze, (Jiří Bláha, Jiří Škabrada), Zprávy památkové péče, 5/2001
Kostel sv. Anny (Milena Sršňová, Miroslava Preiningerová), Stavba 3/2001
Kostel sv. Anny podruhé, Stavba 4/2001 fTento materiál
obsahuje reakci na výše zaznamenanou diskusi s arch. Jiřičnou v Klubu Za starou Prahu. Článek je velmi tendenční
ve prospěch projektu, názor Klubu a jeho nejvýraznéjší zastánce, ing. J. Vinaře, K. Ksandra a arch. M. Solaře nevybíravými slovy napadá až zesměšňuje. Přitom tento konfrontační
tón vůbec neodpovídá korektnímu průběhu diskuse v Klubu
a neslouží ke cti celému záměru spojenému se jménem arch.
Evy Jiřičné, jejíž kultivovanosti si i jako názoroví protivníci
skutečně vážíme, a to nikoliv z licoměmosti, jak nás časopis
Stavba podezřívá. Licoměrnost a poklonkování totiž nemáme
jako zcela nezávislá organizace z žádných důvodů zapotřebí.)
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KARLŮV MOST
ČINNOST A PŘEDBĚŽNÉ ZÁVĚRY EXPERTNÍCH SKUPIN
Vývoj názorů na opravy Karlova mostu v poslední době nabyl racionálnějších poloh. Koncem května tohoto roku se
ustavily dvě navzájem ideově propojené, ale organizačně samostatné skupiny odborníků, které chtějí přispět k diskusi
o pojetí opravy. První dvanáctičlenná skupina se konstituovala u Klubu Za starou Prahu s přizváním externích specialistů. Její členové jsou odborníky zejména v oborech památkářsko-architektonických, stavebně inženýrských, projektování rekonstrukcí památkových objektů, významné místo v ní zaujímají specialisté v otázce stavebních izolací
Klubovní skupina je přímo napojena na odborníky z německého Řezná, kteří připravují obdobnou rekonstrukci románského řezenského mostu. Druhá desetičlenná skupina odborníků z Českého svazu stavebních inženýrůje složena ze specialistů na stavby a rekonstrukce mostů, na jejich zakládání, stárnuti konstrukcí, diagnostiku, izolace,
petrograJiL Převážně sejedná o vysokoškolské profesory, docenty, vědecké pracovníky.
Poprvé se obě skupiny sešly na koordinační schůzce ještě před prázdninami. Tam byly dohodnuty způsoby předání podkladových materiálů a harmonogram práce.
Dne 5. záři 2001 se sešli koordinátoři obou skupin. Ze
strany expertů ČSSI (Českého svazu stavebních inženýrů) byla předána Klubu Předběžná souhrnná zpráva
k problematice opravy Karlova mostu, jejíž část níže publikujeme (zpracoval ing. Vladimír Křížek, CSc.). Názor
klubovní skupiny je víceméně znám z článků jejích členů
v předchozím čísle Věstníku.
Členové klubovní expertní skupiny mgr. K. Ksandr a
prof. ing. arch. M. Pavlík, CSc. byli pozváni 5. září 2001
Nadačním fondem ochrany památek, zřízeným Českou
pojišťovnou, která byla pověřena podporou vybraných památkových objektů, včetně Karlova mostu. Prof. M. Pav-

líkovi bylo nabídnuto členství v radě nadačního fondu.
Oboustranně byly objasněny pohnutky, proč se Klub
i tento nadační fond zabývají zamýšlenou opravou Karlova mostu a bylo dojednáno, že obě stany se budou navzájem pravidelně informovat.
Nadační fond zorganizuje v měsíci září pracovní setkání se členy obou expertních skupin a dále v říjnu pracovní setkání s projektantem opravy ing. arch. Šantavým
a prof. dr. ing. Witzanym, DrSc.
Současně navázal člen Domácí rady Klubu ing. arch.
J. Vokoun kontakt s ing. Swaczynou, členem Stavebního
odboru Magistrátu města Řezno (Regensburg), který nabídl uspořádání přednášky o rekonstrukci slavného řezenského mostu. Zkušenosti z této opravy jsou pro pražský Karlův most neobyčejně podnětné.
MUan Pavlík

PROBLEMATIKA OPRAVY KARLOVA MOSTU Z HLEDISKA EXPERTŮ ČSSI
Výňatek z předběžné souhrnné zprávy
Příčiny poruch mostní konstrukce
Karlův most, ačkoliv postaven z méně odolného pískovcového zdiva, odolává zubu času úspěšně již sedmé století. Vždy byl a bude vystaven účinkům vodního toku,
klimatickým vlivům a agresivitě pražského prostředí
s nevyhnutelným důsledkem postupné degradace a koroze konstrukce.
Zvláště v uplynulém desetiletí byly průzkumné práce
zaměřeny na působenífyzikálních,chemických a mikrobiologických procesů. Výsledky zdůraznily závažnost působení (nesilových vlivů) na konstrukci mostu.
Účinky teplotních změn na stav konstrukčních vrstev
Karlova mostu se projevují jak v napjatosti, tak hlavně
v tvarových deformacích a trhlinách. Dilatační pohyby
konstrukce vlivem změn teploty jsou zákonité a nelze je
vyloučit. Jejich současný destruktivní účinek však lze
účelným návrhem, jeho kvalitním provedením a odpovědnou údržbou mostu, eliminovat na míru neohrožující
životnost objektu. Týto podmínky dnes splněny nejsou.
Hlavní příčinou současných závad mostní konstrukce je nefunkčnost hydroizolačního systému
Karlova mostu jako souvislého ochranného plášté.
Poruchami izolace voda pronikající do mostu způsobuje
trvalou vysokou vlhkost zdiva, vyplavování rozpustných
solí, jejich migraci do kamene s důsledkem degradace
zvláště lícni části pískovcových kvádrů a rozrušení maltové výplně spár zdiva.

Množství vody v nasycených částech konstrukčních vrstev Karlova mostu (mezery, spáry, trhliny, póry) při déletrvajících silných mrazech formou ledu zvětšuje objem a
vyvozuje deformační tlaky, jejichž horizontální účinek se
projevuje především na poprsních zídkách. Výrazně také
znehodnocuje tepelně-izolační účinnost keramzitové vrstvy, provedené při poslední velké opravě Karlova mostu.
Mezi rizika mostů založených v řečišti patří účinky vodního toku na zdivo pilířů pod hladinou či podemletí základů. Příslušné povinnosti ověřování stavu, ukládané
správci mostu ČSN 73 6221, jsou rovněž nezbytným
podkladovým materiálem projektu celkové opravy mostu
(s nímž jsme se nemohli seznámit).
Souhrnné lze prohlásit existenci destruktivních činitelů za dnes již dostatečné principiálně známou a zvládnutelnou současnými prostředky stavební techniky tak,
aby při respektování zásad mostního stavitelství byla
životnost Karlova mostu na další staletí garantována.

Železobetonová deska
Kritizované železobetonová deska byla asi před 35 roky
navržena jak pro příčné sepnutí poprsních zdí, tak pro
zkvalitnění podkladu hydroizolace.
Oprávněné pochybnosti panuji o kvalitě jejího provedení, v podélném směru údajně neprobíhá plynule. Velmi pravděpodobně vedl předpoklad dostatečné ochrany
tepelně-izolační vrstvou keramzitbetonu k vypuštění
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dilatačních spár. Při fungující hydroizolaci a suchých vrstvách se teplota uvnitř mostu mění jen málo a se značným
zpožděním, čemuž odpovídá i bezporuchové chovám Karlova
mostu v prvním údobí po dokončenírekonstrukcev roce 1975.
Obava, že deska při funkčním izolačním systému omezuje zejména svislé pohyby mostních kleneb od účinků
objemových změn, není docela oprávněná. Aby se spojitá
deska rozpětí 24 až 32 m mohla staticky účinně projevit,
musela by její tloušťka několikanásobně převýšit provedených 20 cm. Proti vzpínání kleneb účinně působí pouze její tíha asi 8 % stálého zatížení kleneb, tedy
s minimálním negativním účinkem.
Případný příspěvek desky k vyklánění poprsních zdí
nelze posoudit, popřípadě prokázat z více důvodů. Při fungující hydroizolaci a suché vrstvě keramzitbetonu by objemové změny desky v příčném směru byly jednak minimální, jednak kompenzovatelné jak za plusových, tak za
minusových teplot. Za současného stavu dlouhého údobí porušené hydroizolace mostu vyvozují vodorovné tlaky
na poprsní zdi při promrznutí zvodnělé vrstvy v nadloží
kleneb společně, aniž byl vysledován deformační účinek
těchto sil jak po délce mostu, tak po výšce poprsních zdí.
Obavu z možného negativního vlivu objemových změn
desky a dalších konstrukčních vrstev lze v novém projektu rekonstrukce Karlova mostu spolehlivě vyřešit (dilatační spáry, pružné tmely, izolační soustava, údržba).
Odstranění železobetonové desky z Karlova mostu není technicky odůvodnino. Pro ponechání desky
v koncepci oprav Karlova mostu navíc svědčí i argument
času a nákladovosti plánované rekonstrukce.

Tepelně-izolační vrstva keramzitbetonu
Tato vrstva byla navržena spolu s železobetonovou deskou a provedena při poslední velké opravě mostu. Svou
tepelně-izolační funkci plnila až do doby, kdy se vlivem
poruch a nedostatečné účinnosti hydroizolace mostu nasákla vodou a tuto schopnost téměř ztratila.
Po obnovení účinné hydroizolace Karlova mostu a
následném vyschnutí vrstvy keramzitbetonu lze očekávat i obnovu její tepelně-izolační funkce, a tím i
kladný příspěvek k vnitřnímu klimatu Karlova mostu.
Vrstva keramzitbetonu je součástí návrhu zaštítěného
autoritou prof. Bechyněho, v konsolidované konstrukci
funguje jako její organická součást a nebyl prokázán žádný
technický argument pro její odstranění

Pro zachování vrstvy keramzitbetonu v novém projektu rekonstrukce Karlova mostu navíc rovněž hovoří i důvody ekonomické, časové, důvod zbytečné zátěže Prahy
nákladní dopravou, změna konsolidovaného stavu vnitřních sil v Karlově mostě.

Poprsní zdi
Vyklonění poprsních zdí existovalo vlivem nesilových účinků
již v minulosti - protiopatření navrhoval i projekt poslední
velké opravy Karlova mostu. Srovnání stavu tehdy a dnes
nemáme bohužel k dispozici. Nemůžeme tedy posoudit
časový postup této zřejmé pozvolné postupné deformace
konstrukce, ani kvantifikovat pravděpodobně působící vlivy a příčiny rozdílného rozsahu v jednotlivých polích.
Za hlavní příčinu deformací zdí nutno považovat příčně
i podélně působící síly, vyvozované objemovými změnami
konstrukce při výrazných teplotních změnách prostředí
(horko - mráz, oslunění - stín, sucho - mokro, klid - vítr).
Současný stav náklonu zdí je zjištěn přibližnými metodami. I když přesnější měření dá dokonalejší výsledky,
nebyla zatím vyslovena obava ze staticky kritického stavu.
Problému dalšího vyklánění poprsních zdí Karlova mostu lze účinněji čelit konstrukční úpravou, umožňující nutné dilatace mostu při ponechání současných nadložních
vrstev kleneb.
Situaci výrazně zlepší obnovení hydroizolační funkce a
vysušení vnitřních vrstev mostu.
Aktivace příčného sepětí zdí dnes nefunkčním deskovým táhlem z minulé velké opravy Karlova mostu je dnes
nereálná.
Pokud přesná měření potvrdí v celém rozsahu Karlova mostu bezpečnou stabilitu dnešního stavu poprsních
zdí, lze uvažovat o shovívavosti k jejich úklonu, přijatelnému u takto letité historické technické pamětihodnosti.

Únosnost mostu
Po statické stránce nevyplývají z výsledků současného průzkumu stavu Karlova mostu žádné poznatky o případných
závadách, signalizujících snížení únosnosti mostu.
Za tohoto stavu konsolidace nosné konstrukce by bylo
chybou nutit ji, aby stávající stavy napjatosti v jednotlivých
průřezech kleneb a poprsních zdi přizpůsobovala nové tlakové čáře, odpovídající změně stálého zatížení odstraněním a výměnou stávajících konstrukčních vrstev nad klenbami s důsledkem vzniku dalších trhlin a napětí.
S požadavkem nesnížené trvalé únosnosti kleneb Karlova
mostu po řadu dalších staletí
jsou radikální zásahy do konsolidovaného stavu v rozporu.
Také tento argument podporuje již
dříve zdůvodněné zachování současné skladby vnitřních vrstev
mostu, tj. ponechání hlavně keramzitbetonu a železobetonové
desky i v projektu nové konstrukce KM.

Zprávu z podkladů expertů
ČSSI zpracoval
Vladimír Křížek
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CÍSAŘSKÝ MLYN JDE DO FINÁLE
V posledním desetiletí těžce zkoušený a zdevastovaný areál Císařského mlýna zakoupil nový vlastník
společnost Seisin s.r.o, který znovu uvedl v život pozapomenutý, ale stále lákavý projekt přestavby objektu na hotel Všem kulturně smýšlejícím Pražanům znovu svitla naděje na rehabilitaci této přední
památky rudolfínské doby. O tom jak nový vlastník tyto naděje naplňuje pojednávají následující řádky.

Stručná rekapitulace případu
Dne 25. 10. 2000 podal nový vlastník ústy svých právních zástupců na Ministerstvo kultury ČR žádost
o zrušení prohlášení nemovité kulturní památky
Císařského mlýna. Jinými slovy žádal o sejmutí
památkové ochrany z celého areálu. Tato zpráva byla
přijata více než rozpačitě, neboť se jednalo o jasný impuls investora co nejvíce si ulehčit práci a zříci se odpovědnosti za to, co ještě z Císařského mlýna zbylo. Zároveň se tím připravuje půda pro prosazení nového projektu
dostavby (arch. Z. Pšeníčka a arch. R. Zykan), kteiý, jak
bude níže popsáno, byl v první fázi dosti radikální. Žádost, kterou vypracovala advokátní kancelář Račok a
Krampera, v odůvodnění uvádí, že stávající stav památky
je torzální a neodpovídá tedy stavu, podle kterého byla
zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek.
Toto zdůvodnění je z odborného hlediska pochybené. Samotný torzální stav památky přece automaticky neznamená zrušení ochrany a posvěcení jeho definitivního zániku. Navíc některé památky mají i jako ruiny silnou
vypovídací hodnotu, nehledě na archeologické terény.
Především se však, podle našeho názoru, nelze tak snadno zbavovat odpovědnosti. Investor si musel být vědom,
že kupuje významný historický objekt, a ne stavební pozemek ve Stromovce.
Ministerstvo kultury ČR v lednu 2001 tuto žádost
naštéstí zamítlo, v platnosti zůstal dosavadní rozsah památkové ochrany. Toto rozhodnutí podpořil odborným vyjádřením za Státní ústav památkové péče
v hl.m.Praze PhDr .Jakub Outrata. Ve svém stanovisku
ze dne 9. 1.2001 jde dokonce ještě dál a požaduje: rekonstrukci dochovaných částí staveb do původního stavu,
včetně kultivace okolního terénu.
V reakci na uvedený postup investora byli vyzváni autoři projektu dostavby Císařského mlýna Z. Páenička a R. Zykan - k diskusi se členy Domácí
rady Klubu Za starou Prahu. Oba architekti pozvání do
Juditiny věže přijali a představili tak vlastně poprvé svůj
počáteční projekt širší odborné veřejnosti. Resolutně odmítli jakoukoli souvislost mezi bývalým (EDERA s.r.o.) a
nynějším vlastníkem, prodej se prý uskutečnil prostřednictvím realitní kanceláře. Nový vlastník, společnost Seisin provozuje sousední tenisové kurty a sportovní areál a
má proto zájem vybudovat v Císařském mlýně servisní
bydlení k těmto sportovištím, bydlem hotelového typu se
společnou recepcí a správou. V úvodu architekt Pšenička uvedl jako hlavní problém nevyjasněné majetkoprávní
vztahy - areál má v současné době několik vlastníků a je
tedy majetkově roztříštěn. Taková situace není samozřejmé výhodná ani z hlediska obnovy původního historického celku. Grotta se například nalézá již na pozemku hlav.
města Prahy, přesto byla archiktekty v plné míře využita
pro projekt. Rámcově se počítá s výstavbou dvou nových
objektů - jeden má stát u vstupní brány a druhý na opač-

Rekonstrukce manýristické podoby Císařského mlýna
v kresbě Michala Brixe (převzato z knihy Pavel Preiss,
Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986)
ném konci Rudolfovy galerie - tedy na místě demolovaných klasicistních budov jako hmotové stopy původních
objektů. Proti tomu nelze ovšem nic namítat, stejně jako
proti svébytnému modernímu výrazu nově dostavovaných
částí. Zarážející je jiná skutečnost, která se neblaze
odráží v celém návrhu, a to pohled obou projektantů na Císařský mlýn jako na celek. Považují totiž,
řečeno jejich vlastními slovy, dnešní terén a konfiguraci areálu za cosi zcela odlišného od historického stavu. V jejich pojetí je Císařský mlýn již pouze
shlukem stavebních fragmentů bez vzájemných vazeb, které přímo volají po tom, aby byly včleněny
do nové kompozice. Výmluvně o tom vypovídá vlastní podtitul v nadpisu předložených plánů: "zapojení historických fragmentů do novostavby, využití
území". A přitom všechny tři zachované prvky manýristického letohradu: brána, grotta a galerie byly a jsou na
sebe úzce navázány a luštění jejich původních vazeb a
funkcí může být pro projektanta velmi zajímavé. Nehledě
na existující obsáhlou dokumentaci a průzkumy, zpracovávané od 70. let, provázené množstvím archivních plánů a fotografií. Domníváme se, že všechny tyto poznatky
nebyly dostatečně v projektu zohledněny.
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První varianty projektu (později korigované), představené autory na počátku tohoto roku v Klubu Za starou
Prahu, vyvolaly i další vlnu spontánní kritiky členů Domácí rady. Asi největším "trnem v oku" byly ahistoricky
ploché střechy navržené u všech objektů (vyjma grotty),
tak ostře se odrážející na pozadí svahů Stromovky. První
projekt také zcela vypouštěl druhou stěžejní kompoziční
osu areálu, kolmou na galerii a původně zakončenou bazénem. Bazén určený v Rudolfově době pro chov okrasných rybek, malebné obklopen ze dvou stran svahem, na
hladině s plovoucím vodotryskem, vytvářel velmi intimní
a půvabné místo pro odpočinek. V prvním projektu zde
bylo navrženo parkoviště pro 64 aut. Nikdo nechce po
projektantech, aby obnovili vodní plochu, jestliže si to
nepřejí. Přesto se zahradní nebo dvorní úprava tohoto
koutu jeví jako vhodnější. S motivem obdélného dvora
obklopeného terasovité se zdvihajícími stěnami naopak
pracoval první projekt přestavby Císařského mlýna na
hotel od architekta Fruhaufa z roku 1994.
V projektu architektů Pšeničky a Zykana v duchu přísného a strohého purismu doby meziválečné mamě hledáme onu lehkost a hravost vlastní manýristickému letohrádku. Nejpodstatněji! však je, že Císařský mlýn,
bude-li dostavěn podle tohoto projektu, definitivně
ztratí svou historickou podobu a bude Císařským
mlýnem již pouze podle jména.
Značným překvapením a také zklamáním proto
bylo kladné posouzení tohoto projektu Státním ústavem památkové péče v hl. m. Praze, a to bez podstatných připomínek, stanoviskem ze dne 6.2.2001
(vypracovala arch. Křížová, podepsán ředitel ústavu
PhDr. Špaček). Ústav tak rozhodl v rozporu se svým předchozím stanoviskem (PhDr. Outrata).
Závazné stanovisko pak ve věci Císařského mlýna vydal Odbor památkové péče MHMP dne 11. 5.
2001. Podle něj je předložená studie ing. arch. Z. Pšeničky a ing. arch. R. Zykana z hlediska památkové péče nepřípustná, příprava prací se povoluje za dodržení určitých podmínek. Následuje jejich výčet, přičemž je kladen
důraz zejména na obnovu průčelí grotty a terasy
s předloženými schodišti podle výsledků výzkumu dr. J.
Muka z roku 1994. Obé budovy navržené na místě historických objektů - tj. u brány a při Papírenské ulici - se
povolují jako moderní novostavby s použitím klasických stavebních materiálů a při dodrženi měřítek
historického areálu. V případě galerie jsou výslovně vyžádány před konečným posouzením dvě varianty návrhu: varianta s rehabilitací klasicistní hmoty a rekonstrukcí klasicistní fasády podle výsledků
stavebně historického průzkumu (ke které se přiklání Klub Za starou Prahu) a varianta volného řešení bez zachování historických prvků (kterou prosazují projektanti). Dosud tedy není definitivně rozhodnuto
- odbor památkové péče si vyžádal, vědom si závažnosti
případu, další podklady a čas na rozmyšlenou. Klub Za
starou Prahu vydal vlastní stanovisko, které na rozdíl od
zúčastněných orgánů je záměrně maximalistické
v požadavcích na památkovou ochranu areálu.

Stanovisko Klubu Za starou Prahu
Císařský mlýn ve Stromovce je unikátní památkou rudolfínského umění v evropském kontextu. Připravovaná
obnova areálu rozhodujícím způsobem ovlivní jeho budoucí podobu. Císařský mlýn je památkou takového významu, že základním (morálním) požadavkem musí
být obnova co nejšetrnější a maximálně navazující
na historický stav. Tím spíše, že k největši devastaci
došlo teprve nedávno vinou hrubého zanedbání základní
údržby a že existuje obsáhlá dokumentace původního
stavu.
Pří absenci závazných podmínek ze strany památkových orgánů předkládá Klub Za starou Prahu tyto požadavky:
1. Císařský mlýn je třeba chápat a chránit jako historický celek. Není možné se smířit s představou, že se jedná
již jen o pouhý shluk stavebních fragmentů bez souvislostí, které je třeba zapojit do nové kompozice. Císařský
mlýn je dosud komplex historických budov, který
má ve spojení s přírodním prostředím silnou vypovídací hodnotu. Původní vazby staveb, vodních ploch a
zeleně lze citlivým přístupem obnovit. Tento přístup naprosto nevylučuje svébytnou a moderní architektonickou
formu těch částí, které se nedochovaly. Nápaditým řešením lze navíc těžit ze značného turistického potenciálu
místa jako letohrádku císaře Rudolfa.
2. Projekt musí vycházet z původní urbanistické
kompozice areálu, kterou musí respektovat. Týká se
to jak hmotové a půdorysné skladby původních objektů,
tak základních kompozičních os, včetně osy kolmé
k ramenu Vltavy, zakončené původně bazénem.
3. Koncentrace projektu na manýristickou podobu areálu skrývá v sobě nebezpečí puristického přístupu
k rekonstrukci. Dochované klasicistní fragmenty
(fasáda galerie) je třeba bezpodmínečně zachovat,
neboť jsou nositeli soudobého výrazu stavby a dokladem
jejího kontinutálního historického vývoje. Po jejich násilném sejmutí se pravděpodobně ukáže, že manýristické
prvky již neexistují a galerie ztratí definitivně historickou
podobu. Je nepřípustné ochuzovat těžce poškozenou památku o další autentické prvky. Je navíc pravděpodobné, že úprava z 19. století navázala na původní stav více,
než si uvědomujeme, a je pro nás proto zdrojem poznání
historie stavby.
Na projektantech a rozhodujících úřadech nyní spočívá obrovská zodpovědnost. Stojí před poslední šanci obnovit Císařský mlýn v jeho historické podobě. V opačném
případě potvrdí jeho fyzický zánik, takže jeho připomínka
zůstane pouze na stránkách uměleckých publikaci.

Dalšífáze projektu
Po zamítnutí magistrátním odborem památkové péče pak
v červnu tohoto roku případ pokračoval prezentací již
poněkud upraveného projektu na půdě Ústavu teorie a
dějin uměni, kam byli autoři pozváni Uměleckohistorickou společností, sekci Ochrany památek. Architekti Pše-
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nička a Zykan při této prezentaci kladli velký důraz na
obnovu manýristických principů a prvků, se snahou zaujmout uměleckohistorické publikum. Je nutné kladně
ohodnotit, že přepracovaný projekt doznal od doby jeho
představení na půdě Klubu zřetelných změn k lepšímu.
Ploché střechy byly nahrazeny nízkými sedlovými, na
místě parkoviště je navrhována zahrada. Zmizela rozsáhlá skleněná stěna na celou výšku průčelí galerie, zhruba
v jejím středu, i pojízdný chodník před galerií. Přítomni
členové Domácí rady se však nemohli a nechtěli smířit se
skutečností likvidace zbytku klasicistní fasády galerie, a
také na toto téma vyvolali bouřlivou polemiku v plénu.
Zástupci Klubu se jednoznačně vyslovili pro ponechání
torza klasicistního průčelí galerie jako dokladu kontinu-

álního vývoje památky od doby vzniku až do současnosti.
Proklamace o návratu renesančního schématu chvílemi
až nebezpečně zaváněla rekonstrukčním purismem. Původní manýristické členění totiž velmi pravděpodobné po
sejmutí klasicistních prvků nebude vůbec čitelné a fasáda galerie definitivně ztratí historickou podobu. Právě klasicismus vtiskl Císařskému mlýnu jeho poslední historickou podobu, tak jak ji známe dodnes. Není přitom
vyloučeno, že se některé manýristické motivy zachovaly
fyzicky pouze v interpretaci klasicismu, koneckonců směru principiálně příbuzného. Argumenty o finanční neúnosnosti a technické nákladnosti zachování torza průčelí
nelze u památky takového významu přijmout. Záchrana
všech dochovaných prvků je zde téměř imperativem.
Kateřina Hanzlíková

PŘESTAVBA RESTAURACE PRAHA - EXPO 58
ANEB DOKONČENÁ LIKVIDACE KULTURNÍ PAMÁTKY
Ve Věstníku Klubu Za starou Prahu v čísle 1-2/2000jsem před rokem informoval o právě zahajované nezákonné
přestavbě restaurace EXPO 58 v Letenských sadech Přesto článek končil nadějí na záchranu této významné památky evropské architektury, neboť ministerstvo kultury 8. září 2000 zrušilo po provedeném řízení rozhodnutí Odboru
památkové péče Magistrátu hL m. Prahy, kterým tento odbor povolil přestavět budovu restaurace na kancelářskou
budovu. Bohužel, díky nerespektování platných zákonů některými městskými orgány státní správy (kromě Odboru
památkové péče MHMP i Odbor výstavby OÚ Praha 7) byla dne 20. září 2001 tato budova zprovozněna pro administrativní účely. A tak se pravdivými stala slova, kterýmijsem před rokem varoval, že si zdejiž nedáme dobrý oběd a
sklenici plzeňského Prazdroje, alejen balík kancelářského papíru a lahvičku inkoustu. Dnes se ptám: Jakje vůbec
možné v demokratickém státě, že v rozporu se zákonemje kolaudována brutální přestavba kulturní památky? Budou z tohoto nezákonného jednání úředníků městských orgánů státní správy vyvozeny důsledky?

Vchod do restaurace
PRAHA - EXPO 58
na historickém snímku
Co se tedy stalo od 8. září 2000, kdy ministerstvo kultury zrušilo rozhodnutí magistrátního odboru památkové péče? Investor využil možnosti dalšího správního kroku a proti ministerskému verdiktu byl podán rozklad
k ministrovi kultury, čímž se nabytí právní moci ministerského rozhodnutí oddálilo. Je s podivem, že podání
rozkladu má odkladný účinek, zvlášť když hrozí totální
likvidace kulturních hodnot jako v případě budovy EXPO
58. Rozklad ministr kultury Pavel Dostál vyřídil se značným zpožděním a to až 10. května 2001! Ve svém rozhodnutí pak zcela v souladu se zákonem potvrdil předchozí
rozhodnutí svého úřadu a zdůvodnění investora zamítl.

Tím bylo s definitivní platností potvrzeno, že závazné rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu, povolující přestavbu budovy k administrativním
účelům, není v souladu se zákonem. V odůvodnění
zamítnutí rozkladu je mimo jiné uvedeno:
„ V odůvodnění napadeného rozhodnutí ministerstva
kultury ČR se uvádí, že rozdělení objektu na interiér
a exteriérje nutné považovat za zásadní vadu a důvod
pro zrušení rozhodnutí neboť se zjevně nevychází z poznání kulturně - historických hodnot, které je nezbytné
v souladu se zákonem zachovat. Využití kulturní památky
je zákonem vázáno, a to ustanovením § 9 a §11 zákona
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č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Objekt byl navržen, postaven, dlouhá léta
užíván a následně prodán a koupenjako restaurace. Podmínka zachování původního využití není nově vzneseným
požadavkem v neprospěch vlastníka, ale nesouhlasem
se změnou, kteráje v přímém rozporu se zájmem chráněným zákonem o státní památkové péči Skutečnost, že
přezkoumávané rozhodnutí vůbec nezohledňuje vazby
objektu na okolí, a to přesto, že sejedná o prostředí Pražské památkové rezervace zapsané na seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, lze rovněž chápatjako zásadní pochybení Napadené rozhodnutí prvoinstančního orgánu nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci podle ustanovení § 3 odst. 4 správního řádu, a
proto je nutné jej jako nezákonné zrušit. Prvoinstanční
orgán postupoval v dané věci v rozporu s ustanoveními §
3 odst. 1 a§ 46 správního řádu, která ukládají správnímu orgánu postupovat v souladu se zákony ajinými právními předpisy."
K námitkám předkladatele rozkladu je dále nutné konstatovat, že základní a neustále se opakující skutečností
je v daném případě nepochopení přístupu k ochraně památky ze strany jejích vlastníků. Společnost A.I.V. (stejně jako Ateliér AIT1 posouvá otázku řízení do věcné roviny, přičemž napadené rozhodnutí bylo zrušeno jako
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nezákonné. Kontext věcné polemiky se pak odvíjí především od pocitu vlastníka, že samotné využití kulturní
památky není hodnotou, kterou lze podle zákona o státní
památkové péči chránit a která by jakýmkoliv způsobem
mohla ovlivnit celkovou hodnotu daného objektu.
Rozhodnutí ministra kultury Odbor památkové péče
MHMP nerespektoval a pokládal ho zřejmé za pouhý cár
papíru, což dokládá jak skutečnost, že se tento výkonný
orgán státní památkové péče nenamáhal dostavit ke kolaudaci a zde požadovat naplnění tohoto rozhodnutí, tak
nám to potvrzuje i stanovisko Jiřího Musálka, zástupce
ředitelky Odboru památkové péče MHMP, který neustále
za rozhodnutím svého odboru (i když je nezákonné - KKs.)
stojí a říká: „Než nechat památku zcela zchátrat, je lepší
v ní na přechodnou dobu umístit kanceláře." Ve skutečnosti tento výrok potvrzuje buď neustálou neschopnost
magistrátních úředníků, anebo jejich schopnost vnímat
lépe vhodné vysvětlení investorem než odborné posudky
a právoplatná rozhodnutí ministerstva kultury ČR. To,
že zdaleka nešlo o záchranu nemovité kulturní památky,
dokládá i cynické stanovisko architekta Jiřího Kripnera,
autora likvidační a nekulturní přestavby EXPO 58, který
v pražské příloze deníku Mladá fronta Dnes dne 21. září
2001 uvedl: „Nevím, jestli si to pan ministr sám uvědomuje, alejeho verdikt pomohl hladkému dokončení stavby. Jinak by památkáři mohli bazírovat na nějakém formálním detailu a tím kolaudaci zkomplikovat." Tento
výrok je tedy jednoznačným dokladem pravého zájmu
investora a jeho architekta! Ministr kultury nerozhoduje
o své vůli, zda se mu posuzovaný projekt líbí, či nelíbí,
ale na základě podrobného posouzení nejen experty památkové péče, ale i právními experty. Rozhodnutí odboru
památkové péče magistrátu nebylo zrušeno na základě
svévolného stanoviska ministra, ale proto, že jak památkáři, tak i právníci dospěli k jednoznačnému závěru, že
napadené rozhodnutí je nezákonné!
Přes dokončenou a z hlediska památkové péče nezákonnou kolaudaci budovy EXPO 58 je třeba, aby se
nejen orgány státní správy, ale i orgány činné v trestním řízení zasadily o naplnění práva, tedy o zrušení
nejen stavebního povolení, ale i kolaudačního rozhodnutí. To je z právního hlediska možné, neboť ministerstvo kultury zrušilo jedno závazné rozhodnutí, bez
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kterého nemůže být nadále toto stavební povolení
právoplatné. Ba naopak Správní řád zákon č. 71/ 1967
Sb. ve smyslu pozdějších novel ukládá zrušit správní
rozhodnutí, které vzniklo na základě nepravdivých
skutečností, což zcela evidentně nezákonné rozhodnutí magistrátního odboru památkové péče je.
Předně je třeba upozornit na skutečnost, že kauza
EXPO 58 není ojedinělou záležitostí v Praze za několik
posledních let, ale již třetí v pořadí. Určitě se jako občané
této republiky shodneme, že je třeba nejen dodržovat zákony, ale i jejich naplnění vymáhat dostupnými prostředky. Pokud bychom dodržování zákonů nevymáhali, nastala by anarchie a konec demokracie a svobody občana
a to prostě dopustit nelze. Na kauzu EXPO je nezbytné
upozornit ještě v souvislosti s dalšími kauzami, které se
v Praze uskutečnily, protože model, který se stal v případě EXPO 58, se již v Praze v případě významných kulturních památek opakuje potřetí. Ano, je tomu tak. Dva případy se staly v Praze 7. Vedle budovy EXPO to byla
zástavba bývalé místodržitelské zahrady, nynější zásobní
zahrady vedle Místodržitelského letohrádku v Královské
oboře. Dále to byla přestavba a dostavba Trautmansdorfského paláce na Mariánském náměstí v Praze 1. Ve všech
třech případech Ministerstvo kultury ČR jako nejvyšší
správní orgán v oblasti státní památkové péče zrušilo závazné rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP jako
nezákonné. Proti zastavění Královské obory se také velmi
výrazně postavilo i Ministerstvo životního prostředí. Tato
akce v Královské oboře skončila zrušením územního rozhodnutí a změnou územního plánu, kdy se opět zásobní
zahrada stala územím s veřejnou zelení oproti území se
všeobecně obytnou zástavbou. Případ Trautmansdorfského paláce je dodnes ve stejné situaci jako EXPO 58. Je
vydáno dosud platné stavební povolení, avšak tato akce
prozatím skončila nedostatkemfinančníchprostředků na
uskutečnění této brutální přestavby. Současný vlastník
se pokouší tento objekt prodat. Takže v současnosti nehrozí, že vedle slavné klementinské věže s Atlasem vyroste věžovitý novotvar. Z hlediska památkové péče však tato
akce dosud není dokončena, neboť dosud nedošlo ke zrušení stavebního povolení, vydaného na základě nezákonného závazného rozhodnutí odboru památkové péče
MHMP. Předmětem kritiky je skutečnost, že jednotlivé
orgány státní správy nejsou schopny ve vzájemné komunikaci, tak jak je jim uloženo zákony, dotáhnout předmětnou kauzu do konce.
Nezákonný princip, který, jak se zdá, začíná díky
Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy fungovat, vypadá takto: Je tady investor, který vlastní nemovitou kulturní památku, již chce ekonomicky zhodnotit, což
je jeho nezpochybnitelné právo. Je však hned třeba podotknout, že každému investorovi, který si kupuje kulturní
památku, je známo, že z důvodu ochrany kulturního dědictví v souladu s listinou základních lidských práv a svobod jsou jeho práva částečné omezena. Tudíž nemůže k
využití a obnově památky přistoupit jako k nechráněnému objektu. Je proto překvapivé, když v tiskové zprávě
současného vlastníka EXPO 58 společnosti Algemeine
Imobilien Vervaltung je uvedeno, že tato společnost nebude sponzorovat české nemovité kulturní památky. Z
tohoto prohlášení je zcela zřejmé, že vlastník vědomě nehodlá dodržet zákon o státní památkové péči, ačkoliv zcela
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dobrovolně kulturní památku zakoupil, a to se všemi
důsledky, včetně zákonem stanovené povinnosti o kulturní památku se starat a zachovat ji v souladu s účelem,
pro který byla za památku prohlášena. Je samozřejmé,
že vlastník může požádat o státní dotace na obnovu památky, a to jak na úrovni magistrátu, tak i ministerstva
kultury. Stává se, že přestože investor zakoupí kulturní
památku, nehodlá ji využívat v souladu se zájmy státní
památkové péče, čili rozhodne se, že předmětnou nemovitost bude využívat daleko lukrativněji, a to za cenu nešetrné přestavby a změny využití, která je v rozporu se
zákonem. Takže například se rozhodne, že místo využití
památky restauračním provozem, přestaví budovu na
kanceláře, ze kterých budou plynout vyšší příjmy. Jak to
ale zařídit, když to zákon neumožňuje? Nejprve se
zpracuje projekt dle přání investora, který se předloží
k posouzení orgánům státní památkové péče. Přestože
Státní památkový ústav v hl. m. Praze vydá negativní odborné vyjádření, odbor památkové péče magistrátu se jím
ve svém závazném rozhodnutí řídit nemusí (ať ze své vůle
nebo proto, že je vhodně osloven). Na základě jeho kladného rozhodnutí je ve velice krátké době vydáno příslušným stavebním úřadem stavební povolení a začne hra o
čas. Jestliže na základě podnětu (v případě budovy EXPO
Národního technického muzea a Klubu Za starou Prahu)
ministerstvo kultury v mimoodvolacím řízení zruší pro
nezákonnost závazné rozhodnutí Odboru památkové péče
MHMP, ještě může investor proti tomuto verdiktu podat
rozklad k ministrovi kultury a rozhodnutí ministerstva
nenabude právní moci do doby, než je tento rozklad výří-

z roduBabenbergů: Leopold IV. (1139-41) ajeho bratr Jindřich Jasomirgott (1143-56), jakož i král Konrád
m , ze štaufského rodu, který spravuje bavorské knížectví krátce v roce 1142.
Roku 1146 je most hotov. V celkové délce 336 metrů
překlenuje Dunaj šestnáct oblouků rozponu od 10,20
do 16,70 m pří šíři pilířů od 5,80 do 7,60 m, s vozovkou
ke středu stoupající. Polovina pilířů je založena na ostrovech (UntererWóhrd, Oberer Wóhrd), ostatní chrání
ohlaví, jakési zpevněné břehy, „Beschláchte", na straně
proti proudu klínového půdorysu, na straně po proudu
půdorysu obdélného, některé z nich s mlýny.
Poloha mostu a města na nejsevemějším bodě Dunaje znamená, že se doprava přirozeným způsobem soustřeďuje právě na toto místo. Město Řezno se stává uzlovým bodem dálkových cest za severní Francie do podunajské oblasti i z jižní Evropy do Durynska, do Saska,
do Čech i do Polska.
Most slouží i městu samotnému. Jako vstup do města, rozkládajícího se na jižním břehu řeky. Jako spojení
se sídlištěm, které vzniká při vyústění mostu na severním břehu Dunaje (Stadt-am-Hof). Konečně umožňuje
most přístup z města na dunajské ostrovy (Oberer Wóhrd,
UntererWóhrd).
„Pons optimus", jak jej nazývá jeden francouzský duchovní rok po jeho dokončení, kdy je most východiskem
druhé křížové výpravy, nemá tehdy na sever od Alp obdoby. Ještě dlouho do středověku zůstane jediným pevným spojením dunajských břehů mezi Ulmem a Vídní.

STAVBA KAMENNÉHO MOSTU V PRAZE
A ŘEZNO
Deset let po ukončení stavby řezenského mostu, osm měsíců po svém wúrzburském smíření s císařem Friedrichem Barbarossou, v září 1156, dlí v Řezně český kníže
Vladislav n. Jako mluvčí shromážděných knížat zveřejňuje Vladislav významný politický akt: povýšeníbavorské marky na vévodství a současné vytvoření nového
vévodství rakouského z její východní části - zrod Rakouska! Rakouským vévodou se stává dosavadní kníže
bavorský, Jindřich Jasomirgott z rodu Babenbergů,
za jehož vlády byl řezenský most dokončen, vévodstvím
bavorským je obléněn syn sesazeného spoluzakladatele
řezenského mostu, Jindřich Lev, z rodu Welf/Este.
Tento slavnostní akt, jehož tak důležitým protagonistou
byl český kníže Vladislav, se odehrál na poli (Plachfeld)
na východ od Řezná, kde dodnes na významnou událost
upomíná (v dnešním řezenském předměstí Barbing)
románský kostelík: Kreuzhofkirche.
Za necelé dva roky, roku 1158, je kníže Vladislav znovu v Řezně -11. ledna je zde ozdoben královskou korunou, což ztvrzuje privilegium z 18. ledna. Poté co Vladislav během května až září téhož roku prospěl tak vydatně císaři při jeho italském tažení, s úspěchem vedl i dokončil vyjednávání po pokoření města Milána a byl opět
před jeho branami korunován, opouští Vladislav knížecí
titulaturu a zařazuje se mezi panovníky s královskou
hodností.

Matheus Merian,
Kamenný most
v Řezně, 1644

ŘEZNO
A JEHO KAMENNÝ MOST

Do těchto let se také klade založení prvního kamenného mostu v Praze, který se ke cti druhé manželky krále Vladislava nazývá mostem Juditiným. Pražský kamenný most je delší než most řezenský - asi 514 m s 21
oblouky, překlenuje řeku Vltavu v celé její šíři - ostrovy
(jako je tomu v Řezně) zde nejsou k disposici - a jeho
vozovka nemá zdvih (jako vozovka mostu řezenského).
Jinak jsou parametry mostu pražského - jak svědčí nalezené zbytky mostu zničeného povodní roku 1342 - obdobné parametrům řezenským: rozpon oblouků asi 11
m, mohutné pilíře tloušťky 7 - 11 m, vozovka šíře asi 7
m. Tak jako v Řezně byly pilíře mostu pražského opatřeny ohlavími. Souvislost obou mostů je zřejmá. Juditin
most stavěla pravděpodobné táž huť, s jejíž prací se měl
Vladislav možnost seznámit během svých řezenských
pobytů.
Převaha městského patriciátu v Řezně mezitím dále
vzrůstá. Struktury jeho organizace nabývají stále konkrétnějších forem a roste i jeho mezinárodní prestiž: z
německých kupců jsou to kupci řezenští, kteří mají ve
Fondaco dei Tedeschi v Benátkách stálé předsednické
místo. Řezno patří k nejbohatším a nejlidnatějším německým městům. V té době přestává už ale být sídelním
městem bavorského knížectví. Jindřich Lev - Welf/Este
- zakládá roku 1158 Mnichov. Jeho odvážné a široké
mocenské ambice vedou nakonec k tomu, že ho jeho bratranec císař Friedrich Barbarossa zbavuje všech říšských lén. Císařem zmenšené bavorské vévodství dostá-

vá roku 1180 Otto z Wittelsbachu, jehož rod vládne potom Bavorsku bez přerušení do roku 1918 (a ani potom
neabdikuje).
Friedrich Barbarossa roku 1182 udělí mostu rozsáhlá privilegia: řezenský kamenný most se stává právní
osobou, s vlastní správou, celními svobodami, s vlastní
pečetí. Po sedmi letech, roku 1189, je řezenský most
shromaždištěm třetí křížové výpravy, na níž císaře stihne v červnu 1190 smrt utonutím.

DALŠÍ OSUDY MĚSTA ŘEZNÁ
A KAMENNÉHO MOSTU
Moc řezenského patriciátu dosahuje politického potvrzení v privilegiu, kterým jmenuje Barbarossův vnuk
císař Friedrich n. roku 1254 Řezno říšským městem.
Přes šedesát obytných věží - z nichž se dvacet zachovalo
dodnes - dokládá pýchu města. „Není druhého říšského
města, v němž by kupecká vrstva tak brzy zviditelnila
kulturou bydlení svou moc." (Braunfels]. Řezenské obytné
věže neslouží obraně jako jejich italská inspirace, ale čisté
reprezentaci.
V této vrcholné době slávy Řezná má most - město
vystupuje jako jeho vlastník - tři věže, tak jak to zobrazuje pečeť mostu. Jednu při severním vstupu na most,
druhou zhruba v jeho třetině a třetí na jižní, městské
bráně.
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MĚSTO ŘEZNO PŘED STAVBOU
KAMENNÉHO MOSTU
Město Řezno se vyvinulo z římského tábora, „Castra Regina", zbudovaného na strategicky výhodném místě na
jižním břehu Dunaje proti ústí řeky Regen. Německý
názevRegensburg navazuje na tradici římského názvu,
zatímco jméno staršího, na výšině nad dnešním centrem
drive existujícího keltského sídliště, Rataspona, žije dále
v angličtině, jazycích románských i v pramenech latinských. Český název se modifikuje z dříve užívaného názvu řeky Regen - Řezen.
Po vypuzení Ostrogótů a příchodu kmene Bavorů
(Baiuwaren) se stává Rezno residencí Agilolfů, prvního rodu, vládnoucího bavorskému kmenovému knížectví. Za jejich dlouhé a v dnešním Bavorsku dodnes nezapomenuté vlády (548-788), s vazbami na severoitalské
království Langobardů se v podunajské oblasti významně upevňuje křesťanství. Roku 739jsou zřízena čtyři biskupství - v Řezně, v Pasově, ve Freissingu a v Salcburku.
Bavorské kmenové knížectví - sahající na jihu až po Saben, na východě hluboko do dnešního Rakouska k Enži
- s hlavním městem Řeznem, přetrvá i násilné a kruté
ukončení vzrůstající moci posledního agilolfského knížete Tassila III. - zakladatele kláštera Kremsmunster jeho bratrancem a švagrem Karlem Velikým roku 788.
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Po pokoření Agilolfů je Řezno na dobu více než sta let
residencí karolinskou. I stále cestující Karel Veliký
vyznamenává důležité město svou přízní - snad uvažuje
krátce učinit dokonce z něj stálou rezidenci (?). Až po
rozdělení říše verdunskou smlouvu (843), se stává Řezno
hlavní residencí Karlova vnuka. Ludvíka Němce a jeho
východofranské říše. Karolínské období se zapsalo významně do vývoje města. Končí smrtí posledního karlovce, Ludvíka Dítěte, roku 911, který je také v Řezně pohřben.
Následující dvě a půl století existuje bavorské kmenové knížectví dále - za složitých vztahů moci nadřízené, ať
už císařské nebo královské, a moci lenní. Kolem roku
920 se městu Řeznu dostává velkorysého rozšíření hradbami - vůbec prvního v Říši - za knížete Arnulfa z
rodu Luitpoldovců. V prvním období vlády knížete Jindřicha n., bratra císaře Otty II., nastupuje roku 972
na řezenský stolec biskup Wolfgang, který na rozdíl do
svého předchůdce, biskupa Michala, nejenže nebrání
oddělení pražské diecéze od diecéze řezenské, ale podporuje je a svým osobním nasazením uvolní cestu k vytvoření samostatného biskupství pražského.
Už tehdy představuje město zvláštní celek, rozdělený
na tři oblasti, jak okolo poloviny 11. století potvrzuje
Ottloh, mnich kláštera sv. Emerama, totiž „pagus regius", kolem královské falce, „pagus clericorum", kolem
biskupského dómu a „pagus mercatorum", při Dunaji.

Hans Kranzberger, Joseph Lacroix, Pohled na Rezno v 2. čtvrtině 19. století

Právě existence oblasti třetí naznačuje, jaký
význam má už v 11. století městský patriciát.
Ten dosáhne po dvou stoletích nezávislosti na
Římu, již si zachová, spolu s dalšími čtyřmi
jurisdikcemi - biskupstvím, klášterem svatého Emmerama a oběma ženskými kláštery (Obermiinster, Niedemůnster) až do
sekularizace.
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Už během 14. století počínající hospodářský a politický pokles významu města vrcholí v 15. století. Změna
obchodních cest, vznik nových center, úbytek kapitálu
růstem vystěhovalectví patricijských rodin vede k bankrotu města. Roku 1486 se poddává bavorskému vévodovi Albrechtu IV. (Právě kontrola povozu na kamenném mostě je jednou z metod nátlaku bavorských vévodů). Habsburský císař Friedrich m . dává roku 1492
zpět městu jeho samostatnost. Za stále napjatého stavu
k bavorským vévodům navrací se pomalu znovu život do
říšského města - je opět dějištěm sněmů - od roku 1594
jsou drženy v městě opět všechny z nich.
1499 - 1502 je zřízena z mostu vedoucí dřevěná rampa
na Horní ostrov (Oberer Wóhrd). 1551 je zrušen jižní kanál
městského přístavu a zazděn první mostní oblouk (Jižní).
Určitý nový vzestup města zahájí patnáct let po skončení třicetileté války, roku 1663, působení nepřetržitého
stálého říšského sněmu, které potrvá až do roku 1806.
1748 překládá kníže Thurn und Taxis své sídlo říšského poštmistra z Frankfurtu do Řezná, kde přebírá na
sněmu rovněž úřad hlavního komisaře - zástupce císaře. Léta 1803-1810, kdy je město světským vévodstvím,
které řídí říšský arcikancléř kníže-biskup Carl von Dalberg, jsou krátkým intermezzem zajímavého noblesního
rozvoje. Roku 1810 se stává Řezno provinčním městem království bavorského.
Roku 1633 byl z obranných důvodů vyhozen do povětří třetí mostní oblouk a zřízen pomocný most vytaho-

vací (existuje až do roku 1791). Velké záplavy a ledy
způsobily roku 1784 škody na mostě - hlavně na ohlav í c h a na dřevěné rampě na Oberer Wóhrd.
Díky jisté stagnaci 19. století je řezenské staré městské centrum poměrně málo porušeno. Přežívá i nálety
2. světové války.
Jako jediný most v místě slouží řezenský kamenný
most stále náročnější dopravě. Na přelomu století uniká
most nebezpečí stržení, o němž město uvažuje. Naštěstí
dochází k jinému řešení: při vstupu do města zůstává jižní věž zachována a doprava vedena kolem ní, na její západní straně, na místo zbořené zástavby mezi věží a budovou solnice (Amberger Salzstadel). Na konci 2.světové
války stačí ještě z podivné věrnosti oddíly Wehrmachtu
vyhodit do vzduchu na dvou místech po dvou obloucích.

KAMENNÝ MOST V ŘEZNĚ DNES
Od obnovení dvou dvojic mostních oblouků zničených
na samém konci války má těleso mostu opět zhruba onu
podobu, již asi mohl mít bezprostředně po svém vzniku.
To platí hlavně pro pohledy od města k severu nebo i
směrem od řeky, kdy se v pohledech neuplatní jižní příměstská část mostu s poslední dodnes - ve změněné podobě - zachovanou věží z původních tří (všechny vznikaly postupně během dvou následujících století po dokonče-

Bemhard Grueber,
Mostní brána a budova
solnice od východu,
1844

Jindřich Pyšný stojí také o dva roky později svou
podporou u zrodu řezenského mostu. Vlastním zadavatelem mostu byl ale představitel „pagus mercatorum",
městský patriciát, jehož bohatství, vliv a moc stále rostou. Stavba mostu byla zahájena roku 1135. Byla pro ni
zřízena zvláštní huť - ve středověku jedna z prvních, věnujících se světské stavbě.
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Roku 1137 umírá Jindřichův tchán, císař Lothar III. Jindřich počítá s říšskou korunou, římským králem se
ale stává Konrád III. švábského rodu Hohenstaufů. Následujícího roku je Jindřich Pyšný zbaven všech svých
říšských lén a v dalším roce, 1139, umírá. Plodné období
řezenské vlády Welfů končí. Podporu stavbě mostu zachovají i nová, Welfy vystřídavší lenní bavorská knížata

ní tělesa mostu). Je to především pohled s věže dómu k
severu, který snad může evokovat nejstarší situaci: jižní
věž mostu kryje budova dnešního mosteckého muzea (se
středověkou střechou), na konci severním vybíhá most z
neutrálního prostředí bez výrazných dominant.
Jsou to také poslední čtyři pole severního konce mostu, XV, XIV, XIII, XII, která se ještě z nejstarší stavby v
poměrné úplnosti zachovala. Sousedící dvě pole, XI a X,
jakož i dvě pole při městské straně, I a II, byla zničena
roku 1945, pole III roku 1633. Ostatní pole byla během
doby více či méně upravována. Obvyklé číslování polí
mostu počíná od jižní, městské strany, přičemž se s původním prvním obloukem mostu, zavezeným v 16. století spolu s kanálem pod ním, už nepočítá. Most má tedy
dnes 15 viditelných oblouků, 14 pilířů a je cca 315 metrů dlouhý (proti původní délce cca 336 m). Půdorysná
linie mostu je směrem k východu poněkud vydutá, stoupání vozovky směrem ke středu mostu (zdvih 5,005,50m), její šíře (6,42-7,12 m) šíře pilířů (5,80-7,60 m) i
rozpon oblouků (10,20-16,70m) se zdají zhruba odpovídat parametrům původní stavby. Změn doznala i všechna ohlaví při pilířích mostu - jejich původní šíře 15-20
metrů byla při první poválečné sanaci v letech 1951 -62
redukována na 10 metrů.
Pro klenby oblouků a vyzdění pilířů je užito zeleného
pískovce (Grunsandstein) a vápence z okolí Řezná, místy
bylo užito i kamene z římských staveb. Výplní je lité zdivo štěrkem plněné.

Most sloužil do roku 1938 (kdy byl postaven další dunajský most, Nibelungenbrucke) jako jediný most veškeré dopravě mezi městem a severním břehem Dunaje.
Ani tehdy nebyla na něm doprava omezena. Až od roku
1997, po plebiscitu obyvatel města, je most určen pouze
městským autobusům, taxametrům, cyklistům a chodcům.
Tomuto poslání musí most sloužit i nadále - jiné alternativy město Řezno nemá. Rozsáhlá expertíza sestávající z přesné dokumentace a zachycení současného stavebního stavu, prováděná v posledních letech týmy odborníků všech oborů (památkářů, statiků, stavebních inženýrů, specialistů na problematiku přírodního kamene...) velkým nákladem (jen na dokumentaci bylo vynaloženo 650.000 DM), za podpory příslušných institucí
(spolková nadace životního prostředí - Deutsche Bundesstiftung Um-welt, Osnabruck - přispělo 1,000.000
DM) a za vedeni stavebního úřadu města Řezná (pro stavby komunikační a podpovrchové, Tiefbauamt) potvrdila
„ještě uspokojivý stav mostu" a stanovila směr, jejž mají
všechny další jeho úpravy i opravy sledovat: postupné
napravování škod působených prostředím (hlavně agresivní vlhkostí) a stálá údržba, obojí za pokorného respektování jedinečného památkového díla. Diky laskavosti
představitelů města Řezná bude se možno na půdě Klubu s výsledky řezenské expertízy a ji sledující praxe na
podzim podrobně seznámit.
Jaroslav Vokoun
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ského, jeho ženy Ireny a Fridricha II. Řadě drobných
plastik znázorňujících mužské hlavy, dvojice baziliška a
lasičky nebo bojujících kohoutů moderní hagiograíie již
nerozumí. Domnívá se, že svými významovými kořeny
tkví ve starověké mytologii a že obdobně jako zobrazené
nestvůmé bytosti na katedrálách mají funkci magické
ochrany proti temným silám démonů. Největší záhadou
vzbuzující největší zájem je takzvaný mostní mužíček
umístěný na pylonu v parapetu mostu. Plastiky jsou však
většinou silně zvětralé. Jsou proto deponovány v muzeu
a nahrazeny kopiemi.
Velkolepé období výstavby náročných kamenných
mostů ve středověké Evropě počíná ve druhé čtvrtině
12. století (1133 se zakládá most ve Wúrzburgu, 1135
v Řezně, 1158 Juditin most v Praze, 1176-1209 se staví
londýnský most přes Temži, 1175-1200 most v Drážďanech, 1177 se zaldádá první Ponte Vecchio ve Florencii,
1177-85 vzniká Pont St. Benezet v Avignonu). Všeobecným vzorem a zdrojem technologických poznatků byly
římské mosty. Jejich vliv je přímo signifikantní u mostu
v Řezně. Postupné byly objevovány zákonitosti stavby
mostů, které byly po dlouhá staletí zapomenuty. Nová
stavební disciplína žádné praktické zkušenosti neměla a
v celém svém rozsahu se musela nově konstituovat. Rozvoj, který záhy nastal, můžeme označit za jakousi renesanci mostního stavitelství někdejší světové římské říše.
Potřebné stavební hutě se začaly vydělovat z hutí, které

budovaly církevní architekturu a měly veliké zkušenosti
se stavbou obrovských a technicky náročných katedrál.
Ještě ve 14. století Petr Parléř, povolaný jako stavitel
katedrály, zahájil stavbu Karlova mostu. Tyto civilní hutě
se postupně polarizovaly a nabývaly na významu, takže
již záhy ve středověku byly dva technické a umělecké
zázraky doby - most a katedrála - kladeny sobě na roveň. Zvláště v jižní Francii stavitelé avignonského mostu, „fratres pontifices", dosáhli vysokého společenského
uznání. Tyto hutě putovaly Evropou od jedné stavby
k druhé a přenášely své zkušenosti. Bohužel o tomto
bohatém a namáhavém životě ve středověku se nám dochovalo jen velmi málo zpráv. Je nesporné, že řezenská
stavební huť přišla do Prahy stavět Juditin most. Svědčí
o tom obdobné rozpony oblouků a způsob jejich klenby i
šířka pilířů, které však nebyly založeny tak dokonale jako
v Řezně, takže se most částečné zřítil. Řezenské mostní
pilíře mají technicky geniální založení. Mají vybudované
jakési ochranné ostrůvky, chránící pilíře ohraničené pilotovými stěnami, které sice nejsou estetické, ale prakticky velice účelné, neboť pilíře chrání před podemletím
(což se stalo osudným Karlovu mostu při velké povodni
v roce 1890). Díky dokonalému založení řezenský most více
než 860 let odolává všem povodním a lavinám ledových
ker a dokonce dodnes slouží automobilové dopravě.
Nám dnes skutečné chybí dostatek úcty a obdivu
k technické a umělecké dokonalosti těchto mostních dél.
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JEŠTĚ POOHLÉDNUTÍ ZA KAMENNÝM
MOSTEM V ŘEZNĚ
K oslavě 850 letého výročí započetí stavby kamenného
mostu v Řezně bylo svoláno velké vědecké sympozium
na téma Kamenné mosty v Evropě. Slavnostní shromáždění se konalo 21 .-22. listopadu 1986 a jeho náplň byla
přednostně zaměřena na ty středověké mosty, které
vznikly ve vazbě na města a sdílely s nimi i společný historický úděl."
Středem zájmu byl jubilující most v Řezně, zaniklý
středověký most v Drážďanech, založený 1175, horní most
v Bamberku a jako pravzor všech těchto mostů byl hodnocen most v Trevíru, jediný dochovaný římský most na
německém území. Neméně velká pozornost byla věnována Juditinu a Karlovu mostu v Praze, ale žel na české
straně tato vědecky závažná konference nemohla v té době
mít ani v odborné veřejnosti žádoucí odezvu. Protože v
současnosti je v české veřejností téma historických mostů
pod vlivem kauzy oprav Karlova mostu živě přijímáno,
bude jistě užitečné ve stručnosti upozornit na hlavní
myšlenky tohoto velmi zajímavého odborného sympozia.
V úvodní části se hledala definice odlišnosti kamenného mostu oproti starším dřevěným mostům z raného
středověku. Pomineme-li římské období, dřevěný most

byl v Řezné zřízen již Karlem Velikým asi o 100 metrů (?)
níže po proudu proti dosud zachované římské bráně
PORTA PRAETORIA. Znamená novou kvalitu pro obchodování mezi oběma břehy řeky a nový fortifikační jev
neobyčejné strategické důležitosti. Tuto roli hrál řezenský most s postupně vybudovanými třemi obrannými
věžemi od svého počátku až do napoleonských válek.
Ostatně ani ve dvacátém století svůj strategický význam
zcela neztratil, v důsledku čehož byl ještě 23. dubna 1945,
pouhých patnáct dní před kapitulací, vážně poškozen
nesmyslným odstřelem dvou pilířů a následným zřícením kleneb. Německá armáda zde nešetřila ani vlastní
vzácné kulturní hodnoty (stejně tak zničila o dva dny
dříve starověký římský most PONTE PIETRA ve Veroně,
který dnes můžeme vidět jen v kopii).
Nová, dosud nevídaná mostní díla ohromovala středověkého člověka zážitkem monumentality a dodávala
mu pocity sebevědomí z technické jistoty, se kterou kamenné pilíře a oblouky překonávaly dravý proud řek.
Mosty se staly symbolickou identifikací moci. Předváděly se zde slavnostní a triumfální vjezdy do měst slavnostně zdobenými mostními branami - mosty znamenaly pro středověk totéž co římské vítězné oblouky a VIA
TRIUMFALIS v Římě pro slavnostní pochody vítězných
césarů. V roce 1158 zde zřejmě jako první vjížděl slavnostním průvodem do města císař Fridrich I. Barbaros-
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uvážíme-li, že po staletích trvání je ještě za druhé světové války přejížděla pancéřová vozidla. Naproti tomu životnost našich technicky nejmodernějších železobetonových mostů se neodhaduje na více než 100 let.
Po staletí byl řezenský most s branou a věží považován za vznešený a nedotknutelný vstup do města obdoba našeho Karlova mostu a Hradčan. Až podnikatelský fanatismus konce 19. století přišel s myšlenkou
průlomu s novým mostem na místě starého, který by
rozšířil hospodářskou prosperitu města. Byl to stejný
kapitalisticko-podnikatelský duch, který obcházel evropská historická města a v Praze inspiroval smutně proslulou asanaci. V roce 1902-3 bylo provedeno úspěšné
rozšíření zaúsťujícího hrdla mostu druhým obloukem
vedle věže na místě někdejší celnice, a tím bylo předchozí nebezpečí odstraněno.

VÝVOJ MĚSTSKÉHO PŮDORYSU
DO R. 1850

V bezprostřední budoucnosti má být řezenský most
uveden do historického stavu, má sloužit pouze pěšímu
provozu, což umožní odstranit dosavadní nehistorické
železobetonové visuté poprsní zdi. Již ve druhé polovině
18. století začaly být široké poprsní zdi zužovány, aby
byl poskytnut širší prostor tísněné dopravě. Původní tvar
těchto zdí není přesně znám, a tedy jejich budoucí rekonstrukci by mohl posloužit nedávno objevený vrchní
profil vozovky Juditina mostu, který je nedocenitelným
novým poznatkem.

14. Klášter dominikánů

Josef Hyzler
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1. Dóm sv. Petra
2. Farní kostel dómu - sv. Oldřich
3. Kostel (křestní) sv. Jana
4. Benediktinský klášterní kostel sv. Emmerama (Jimrama)
5. Farní kostel sv. Ruperta
6. Niedermůnster (Damenstift - klášter šlechtičen)
7. Bývalý kostel sv. Petra a Pavla
8. Alte Kapelle
9. Farní kostel sv. Kassiana
10. Obermůnster (Damenstift - klášter šlechtičen)
11. Benediktinský kostel skotské řehole (Schottenkirche) sv. Jakuba
12. Kostel sv. Linharta (Leonhard)
13. Kaple sv. Jiň - am Wiedfang
15. Kostel sv. Jiljí (St. Ágidien) - řád německých rytířů
16. Klášter minoritu
17. Kostel sv. Osvalda
18. Radnice
19. Nový farní kostel - Neupfarrkirche
20. Kostel sv. Trojice
21. Klášter karmelítánů
22. Klášter kapucínů
23. Kostel sv. Salvátora
24. Klášter dominikánek

sa, patrně za účasti našeho Vladislava II., který zde při
příležitosti sněmu získal královský titul. Lze se oprávněně domnívat, že byl tímto novým mostním dílem tak
nadšen, že ještě téhož roku zahájil obdobnou stavbu
v Praze, aniž jej odradily nesmírné náklady. Netřeba rozvádět, že obdobnou ikonologicky identifikační funkci měl
Juditin most v Praze, to dokládají reliéfy v Malostranské

věži. Zvlášť pečlivě byla tato idea státnosti ikonograficky
rozvedena v případě nástupnického mostu, budovaného
císařem Karlem IV., a to v jeho Staroměstské věži. Tato
idea nadřazeného, vyššího účelu prostředí mostu byla
za pozdějšího útlumu politické státnosti vyjádřena duchovním obsahem, galerií zemských patronů a dalších
dobově oblíbených světců.

rozšíření města hradbami
kolem roku 1320
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Koncentrace života kolem středověkých mostů přinesla
středověké společnosti nové vztahy a jevy. V prvé řadě
vybírané mýtné a clo umožnilo soustředit značné hospodářské prostředky. Spádové proudění vody mezi mostními pilíři (zvláště příznivé v Řezně) umožňovalo pomocí
vodních kol získat ve středověku tolik vzácnou mechanickou sílí, která pak poháněla mlýny, pily, brusírny,
hamry, valchy a jiná výrobní zařízení rozvíjející hospodářský život. Blízkost vody vyhovovala zakládání špitálů, které musely být vázány na komunikace, ale zároveň
nebylo vhodné je umísťovat v centrálních částech měst.
V Praze tak založil Vladislav II. špitál při maltézské komendě a později vznikl křížovnický špitál na staroměstském břehu Vltavy.
V Řezné byl založen špitál v místech bývalé stavební
huti při kostele sv. Kateřiny na západní straně u severního vyústění mostu. Všude v blízkosti vody a mostů
vznikaly lázně, sklady a s nimi spojená rozsáhlá řemeslná činnost. Přímo na mostních komunikacích byly též
vykonávány justiční ortely. V mírné formě bylo oblíbené
potápění lichvářů, v Řezně bylo dokonce mezi střední a
severní černou věží i popraviště. Ostatně i z Karlova
mostu byl svržen do řeky později svatořečený Jan z Nepomuku.
Život kolem mostu se samozřejmě stal inspirací poetické i krutě tajemné lidové fantazie. Je komentován pís-

němi i drsnými pověstmi a proroctvími. Svou bohatostí
vyžadoval i nová pravidla a systém právních vztahů. V
počátcích byl tento režim v plné pravomoci světských či
církevních zakladatelů, ale většinou se již záhy dostával do antagonistických vztahů s převážnými uživateli,
obyvateli měst, kteří se dožadovali spolupodílu na různých svobodách a hospodářských výhodách. Vytvářely
se složité právní vztahy. Městu Řeznu propůjčil určitá
práva již císař Fridrich I. Barbarossa, další Filip Švábský roku 1207 a hlavně v roce 1245 císař Fridrich II. Již
kolem roku 1300 byl zřízen samostatný mostní úřad,
na jehož pečeti vidíme schéma nejstaršího vyobrazení
mostu. Obdobný právní vývoj probíhal i u jiných mostů,
z nichž některé získaly z dnešního pohledu až jakýsi statut samostatné právnické osoby. Většinou postupem času
přecházely do rukou měst.
Příkladem vědomí důležitosti mostu ve středověku
mohou být měšťané Bamberku, kteří se ve 14. století
emancipovali ze závislosti na biskupském „dolním
mostě" a postavili si vlastní tzv. „horní" most. Aby manifestovali své sebevědomí a vlastnictví mostu, postavili
dokonce na rozšířených mostních pilířích svoji radniční
budovu.
Symposium obsáhle hodnotilo sochařskou výzdobu
mostu v Řezně. Jako projev uznání byly ve výklencích
nad branami mostu umístěny postavy císařů Filipa Šváb-
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zen. To však investorovi bohužel nebrání začít stavět v
souladu se stavebním povolením. Než ministr kultury
rozklad vyřídí, může být rekonstrukce kulturní památky
dokončena až k zahájení kolaudace. Následně se odpovědnosti za osud nezákonné přestavované kulturní památky zřekne v rozporu se správním řádem i stavební
úřad a dílo zkázy je dokončeno vydáním kolaudačního
rozhodnutí. Orgány státní správy tedy nejsou schopny
společným, koordinovaným úsilím zamezit zničení významných památek, na což upozornila již druhá protestní tisková konference, kterou dne 12. června 2001
k případu budovy EXPO 58 uspořádal Klub Za starou
Prahu a Národní technické muzeum za přítomnosti předních odborníků. Tisková konference byla připravena s
vědomím, že je nezbytné upozornit na třikrát v Praze již
použitý princip likvidace významných kulturních památek za přispění orgánů státní správy, a to díky jejich nezákonným rozhodnutím nebo nečinnosti. Pokud nebude
z této kauzy vyvozena konkrétní odpovědnost, můžeme
se dočkat dalšího nemilého překvapení, kdy stejným způsobem dojde například k přestavbě Národního divadla na
obchodní dům. Myslíte, že přeháním? Snad ano, ale výše
popsaný vyzkoušený princip je při přáni investora a vstřícném přístupu státní správy k němu možné uplatnit na
kterékoliv kulturní památce, třeba i na Národním diva-

dle. Připomeňme si, že hlavním viníkem této brutální
přestavby restaurace EXPO 58 na kancelářskou budovu
je jednoznačně Odbor památkové péče Magistrátu hl. m.
Prahy, který vydal nezákonné závazné rozhodnutí. Zbývá
položit snad jen několik otázek:
1. Proč Odbor památkové péče MHMP vědomě vydal
nezákonné rozhodnutí?
2. Budou na základě tohoto Ministerstvem kultury ČR
potvrzeného nezákonného rozhodnutí uplatněny ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy mgr. Zajíčkem sankce proti
vedoucím pracovníkům odboru památkové péče, nebo
se to opět přejde mlčením a konstatováním, že se nic
nestalo?
Co říci na závěr? Snad si jen prohlédněte fotografie
zničených interiérů bývalé restaurace EXPO 58 v době
jejich největší slávy a nezapomeňme, že ochrana kulturního prostoru hlavního města Prahy je úkolem pro každého Pražana, neboí - řečeno slovy Viléma Mrštíka: „Slovy Bestia triumphans rozumíme míru, kde inteligence
přestává a špatné, vzděláním nezušlechtěné sůy nad
dobrými nejen vítězí, ale daleko převyšují Čím nižší svědomí tím slepěji zuří neřest Čím chatrnější vzděláni tím
slavnější hody sobě strojí úhlavníjeho nepřítel - Bestia
triumphans."
Karel Ksandr

JEDEN MALÝ NEKROLOG
DŮM ČP. 1277-II VE VODIČKOVĚ ULICI
Snad každý obyvatel hlavního města tak od třicítky výše někdy slyšel o Čínském restaurantu ve Vodičkově
ulici. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl tento exotický podnik jednou z mála výjimek
v šedi pozdně normalizační Prahy. A přestože si jej málokterý běžný občan mohl dovolit navštívit, byl všeobecně vnímán jako jakási známka „velkoměsta" a dosáhl tak značné lidové popularity - viz jedna ze známých písní
dua Paleček a Janík „Čínský restaurant, v pražský ulicí na voběd choděj, tam úřednicí.."
Po listopadu 1989 se začalo centrum Prahy rychle měnit, staré zavedené podniky dostávaly novou tvář či
zanikaly a byly nahrazovány jinými. Počátkem devadesátých let došlo i na naši činu: dům, v němž restaurant
sídlil, byl navrácen původnímu majiteli, restaurace uzavřena a celý objekt vyklizen. A pak už se jen čekalo, co
bude dál... až donedávna, přesně do června tohoto roku. Dům byl zbořen a na jeho místě je teďjen proluka,
která čeká na novou stavbu...
O jaký dům vlastně šlo? Byl již na první pohled nápadný, jednak svou výškou (pouhá dvě patra mezi pětipatrovými sousedy) a jednak tím, že šikmo vybočoval z dnešní regulační čáry Vodičkovy ulice. Svou poslední
neorenesanční podobu dostal roku 1876, kdy byl přestavěn na základě projektu Aloise Linsbauera a Alfreda
Kirpala. Nešlo o stavbu nijak výjimečnou, přesto však velmi kvalitní zejména svým dekorativním neorenesančním průčelím s bohatě zdobenými okenními šambránami a mohutnou římsou. Přízemí domu bylo upraveno ve
20. letech 20. století - tehdy zde byla zřízena vinárna, do níž vedl zajímavý kamenný postkubistický portál.
Další úpravy v poválečné době již tvář domu výrazněji nepoznamenaly.
Zánik domu proběhl ve dvou fázích: vlastník nejprve požádal o demoliční výměr na dvorní křídla domu,
která byla skutečně velmi zchátralá. Při jejich demolici byla (asi náhodou) stržena i střecha na hlavním objektu
a pak již jen stačilo pár týdnů počkat, podat žádost o demoliční výměr i na něj. Byla vyřízena kladně...
Dům nebyl rozhodně v dobrém stavu, bylo však jistě možné jej rekonstruovat. Svým netradičním zjevem
i polohou výrazně oživoval jinak poněkud uniformní severní frontu Vodičkovy ulice. Byl vyjmut z bytového
fondu a současnému vlastníku nic nebránilo přeměnit jej na komerčně využívaný objekt, jehož atraktivita by
byla jeho „vzdorovitou" polohou a určitou popularitou díky bývalé Čínějen znásobena. Tyto přednosti bohužel
současný vlastník (ke své vlastní škodě) nijak neocenil a nyní zde pravděpodobně vznikne jedno z fádních
„obchodně-administrativních" center, jakých je již v centru Prahy plno. Zbývá jen doufat, že se tato poněkud
chmurná vize nenaplní beze zbytku a vznikne zde kvalitní architektura, jakou by si toto místo rozhodně zasloužilo.
Michal Patrný
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PAMÁTKOVÉ KAUZY

PODVINNÝ MLÝN VE VYSOČANECH VYHOŘEL
V červnu byla Domácí rada informována o zkáze barokního mlýna na Rokytce archivářem Prahy 8
Zdeňkem Kovaříkem. Stavba z druhé poloviny 18. století, stojící dnes zcela osamoceně ve svahu pří tratí,
a sloužící již nějaký čas squaterům nejhrubšího ražení, byla neznámými vandaly zapálena, zřítil se krov
a mansardová střecha, zanikly také ostatní historické budovy ve dvoře.

Podvinný mlýn v roce 1980. Foto: Miroslav Kuranda
Okolní pozemky i s objektem mlýna čp. 73 zakoupila
italská firma pro výstavbu obytných domů (mimochodem klidné prostředí v zeleni je pro tuto funkci
více než vhodné), objekt mlýna měl být v rámci projektu rehabilitován jako restaurace či společenské
centrum. Byl proveden řádně zjišťovací archeologický výzkum, který se bohužel musel omezit pouze na
parcely budoucích domů a vynechal historicity nejzajímavější areál mlýna, protože zde se s novou výstavbou nepočítalo. Přesto byly základní obhlídkou
pracovníky archeologické společnosti zjištěny zajímavé skutečnosti, dokládající starší původ mlýna, než
se obecně předpokládalo. Na sever od stávající budovy byly objeveny základy opěrné zdi a s ní i rozsáhlá destrukce většího objektu, k němuž patřil i
sklípek vyzděný z lomového zdiva. Na severní straně
západně od náhonu se také nalézala monumentální
vstupní brána do dvora, z níž jeden z dvojice pilířů,
zakončený renesanční profilací, dosud stojí. Nepřímo tak byla potvrzena domněnka, vyslovená na základě studia starší místopisné literatury - stojíme na
místě zaniklé středověké tvrze v Podvinní, jež byla
doposud známa pouze z písemných pramenů a
s jejímž vlastnictvím jsou spojena jména význačných
pražských měšťanů husitské doby.

Minimum z historie tvrze v Podvinní
Podvinní bylo původně samostatnou vsí, rozkládající se mezi panstvím libeňským a vysočanským při
úpatí Sovích vrchů, u potoka Rokytky. První známá
zmínka o Podvinní pochází z první čtvrtiny 14. století. Prvním majitelem byl měšťan Pavel, připomínaný
zde roku 1326. V letech 1394 -1398 vlastnil Podvinní jiný pražský měšťan Franěk, který ke svému jménu připojoval přídomek "z Podvinní". (Sedláček, 1898,
300). Na samém sklonku 14. století se tento majetek
uvádí v držení významného pražského rodu Bavorů,
rodu obchodníků s vínem založeného v dobách krále
Jana Lucemburského. Bavorové náleželi mezi týnské osadníky a jejich moc a vliv se udržel až do časů
Václava IV. (Hejtmánek 1896, 34). Nejpozději za jejich vlastnictví byly okolní kopce osázeny vinicemi,
ale pravděpodobně ještě dříve před známými karolinskými viničními privilegii, jak by pro to svědčil staiý
název "Podvinní". Oldřich Bavor se oženil s Kristinou
z rodu Kokotoviců, jiné zámožné staroměstské rodiny, které náležel kupříkladu dům U Kohouta, dnes
v areálu Staroměstské radnice. Vdova Krista Podvinská pak vládla Podvinním v letech 1395 - 1405 sama
a po její smrti majetek přešel na pana Adama Podvinského. Jeho dva blízcí příbuzní - Jan a Mikuláš
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Podvinný mlýn v roce 1980.
Foto: Miroslav Kurctnda

Podvinský - se angažovali v politickém dění té doby. Mikuláš
Podvinský, mistr Karlovy university, byl známým ideovým
odpůrcem Husovým a dokonce
proti němu svědčil před úřadem
arcibiskupa. Byl ve značné přízni krále Václava IV. Po sesazení novoměstských konšelů roku
1419 byl jmenován na místo
nového purkmistra a nedlouho
poté shozen spolu s ostatními
z oken radnice. Zámožný Adam
z Podvinní (který dříve půjčoval
peníze i králi), si zachránil holý
život útěkem z tvrze do ciziny
(Hejtmánek 1896, 35, Sedláček 1998, 300).
V polovině 15. století přechází tvrz v Podvinní do
majetku Lukáše z Lerojid a Podvinní (po matce vnukovi Adama Podvinského), který se roku 1470 připomíná ve službách krále (Hejtmánek 1896, 36). Starší
literatura shodně spekuluje o tom, je-li to týž rytíř
Podvinský, kterého dal - podle Bartošovy Kroniky
pražské - král Vladislav mučit roku 1490 na Pohořelci pro úklady na králův život. Jeho obvinění se
později prokázalo jako mylné. Vyznání domnělého
zločince na mučidlech je zachováno ve třeboňském
archivu a citováno literaturou (Palacký, 296, Sedláček 1998, 300).
Na konci 16. století tvrz v Podvinní postupně upadá, je součástí Bryknarovského libeňského panství a
je označována jako pustá. Po ztrátě její funkce i jako

hospodářského dvora j e mlýn jedinou živou součástí, přežívající jako jediný článek středověkého areálu
do současnosti.
Je smutné, když mizí památky ještě dříve, než je
stačíme poznat a uvědomit si jejich význam pro historii městské čtvrti. A to se týká především pražských
obvodů. Nelze v této souvislosti nevzpomenout na nedaleké židovské ghetto v Libni, které zaniká doslova
před našima očima bez řádné dokumentace a stavebně historického průzkumu. Kdyby se památky
takového významu nalézaly v centru Prahy, uvnitř
městské památkové rezervace, byla by jim nepochybně věnována patřičná pozornost. Se zánikem Podvinného mlýna zanikne zanedlouho poslední fyzicky
existující doklad o historické vsi a tvrzi Podvinní, rozkládající se kdysi mezi Vysočany a Libní...
Kateřina Hanzlíková
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Podvinný mlýn v září 2001. Foto: Jan Veselý
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PAMÁTKOVÉ KAUZY

PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU
V DUBNU AŽ ZÁŘÍ 2001
Ve druhém čtvrtletí Domácí rada Klubu Za starou Prahu plynule navázala na svoji předchozí činnost a zabývala se většinou památkovými kauzami vyvíjejícími se již
delší dobu. Objevily se však i problémy zcela nové.
Ve druhé polovici měsíce dubna byl po delších přípravách předložen první návrh obsazení odborné oponentní
komise pro plánovanou rekonstrukci Karlova mostu.
Technická komise Klubu rovněž zahájila shromažďování
podkladových materiálů pro práci této komise.
Domácí rada pokračovala v získávání informací a podkladů k historií a stavu krovu kostela sv. Anny. Členové
měli možnost kostel a jeho krov navštívit 3. dubna 2001
a pohovořit o připravovaném projektu s arch. Petrem
Wagnerem, spolupracovníkem arch. Evy Jiřičné
Květnová zasedání probíhala ve znamení diskuse
o mediálně hojně prezentovaném novém návrhu amerického architekta Richarda Meiera na zástavbu Pankrácké
pláně. Projekt počítající s navýšením stávající nedokončené budovy Rozhlasu a s doplněním dalších dvou výškových staveb se členům Domácí rady zdál i přes svoji
vysokou kultivovanost pro dané místo nevhodný. Členové se shodli na tom, že na pohledově citlivé hraně horizontu pražské památkové rezervace je zástavba mrakodrapy nežádoucí. Zasedání Domácí rady navštívila v této
věci rovněž poslankyně pražského zastupitelstva za Unii
svobody dr. Ivana Buršíková, která upozornila mimo jiné
na to, že investorem projektu by měla být společnost, která
se na podobě historického jádra Prahy podepsala například nechvalně známou novostavbou Longin Busines
Center. (Podrobněji v článku na str. 4)
Dne 16. května navštívil zasedání Domácí rady člen
Klubu architekt Miloš Kruml, žijící ve Vídni a působící
jako člen Společnosti pro obnovu historického dědictví ve
Vídni. Nabídl Klubu spolupráci a zejména metodickou
pomoc v otázce novostaveb v historickém městském prostředí.
Ve dnech 18. - 20. května 2001 navštívili členové Klubu Za starou Prahu své příznivce i členy ve Znojmě. Seznámili se současné s problematikou nevhodného záměru znojemského magistrátu zřídit v zahradním areálu
slavného kláštera Louka městské koupaliště a aquapark.
(Viz článek na str. 27) Členové Klubu přislíbili přátelům
ze Znojma a Okrašlovacího spolku ve Znojmě v rámci
svých možností veškerou možnou pomoc.
Členové technické komise Klubu předložili definitivní
návrh složení oponentní komise pro Karlův most. Ustavující jednáni této komise spolu s expertní skupinou zřízenou k témuž účelu z členů Českého svazu inženýrů se
uskutečnilo 29. května. (Podrobněji viz článek na str. 16)
Měsíc červen se nesl ve znamení tiskových konferencí
a setkání.

Domácí rada Klubu požádala architektku Evu Jiričnou, zda by byla ochotna představit na některém zasedáni Domácí rady svůj projekt na rekonstrukci kostela svaté Anny. Architektka Jiřičná pozvání přijala. Nicméně tato
návštěva se uskutečnila až po rozsáhlém organizačním
úsilí a několikerém přeložení termínu vzhledem
k exponovanosti architektky v dalších evropských městech (Londýn, Paříž) dne 25. června za hojné účasti členů
Domácí rady a hostů. (Viz článek na str. 13)
Členové Domácí rady uvítali rozhodnuti ministra kultury, který v mimoodvolacím řízení zrušil na podnět Klubu Za starou Prahu a Národního technického muzea kladné rozhodnutí Odboru památkové péče magistrátu ve věci
rekonstrukce bývalé restaurace Expo 58 na Letné. Bohužel investor stavby se stavebním povolením ze září minulého roku mezitím spornou stavbu uskutečnil. Proti tomuto stavu věcí uspořádalo Národní technické muzeum
dne 12. června 2001 ve spolupráci s Klubem protestní
tiskovou besedu. (Viz článek na str. 20)
Ve věci Sovových mlýnů navštívila delegace Klubu ve
složení dr. Bečková, prof. Pavlík a R. Biegel v řádně ohlášeném termínu ministra kultury Pavla Dostála. (Popis
schůzky je uveden na str. 8.)
Dne 19. června 2001 se zástupci Domácí rady zúčastnili semináře s názvem Císařský mlýn a jeho osudové proměny, který se konal v Ústavu teorie a dějin umění za
organizace Uměleckohistorické společnosti. Seminář si
kladl za cil seznámit odbornou veřejnost s názory na rekonstrukci Císařského mlýna, reprezentoval však především názorovou skupinu zastánců manýristické urbanistické koncepce areálu mlýna, která zcela zřejmě přezírá
hodnoty klasicistní fáze historie tohoto objektu. (Viz
článek na str. 18)
Dne 27. června uspořádala Domácí rada Klubu tiskovou konferenci v budově Muzea hlav. města Prahy, na
které její zástupci prezentovali názory Klubu na nejžhavější památkové kauzy, jakými jsou Sovovy mlýny, Karlův
most, kostel sv. Anny nebo zástavba Pankrácké pláně.
Ani v letních měsících nepřestala Domácí rada sledovat děni v Pražské kotlině a poté, co ministr kultury
Pavel Dostál na konci července vydal v rozporu se stanovisky všech svých odborných poradních orgánů souhlas
s tím, aby byla na Sovových mlýnech umístěna skleněná
krychle zasahující do malostranského panoramatu, shromáždili členové Domácí rady materiály dokumentující
nezákonnost a svévolnost tohoto rozhodnutí a uspořádali dne 16. srpna 2001 v budově Muzea hlavního města.
Prahy protestní tiskovou konferenci na toto téma.
S příjemným překvapením pak Klub zaznamenal jak
obrovský mediální ohlas (podrobněji viz článek na str. 8),
tak přímý ohlas veřejnosti přinášející vítaný příliv nových
členů.
Jan Veselý
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ZAHRADA KLÁŠTERA LOUKA U ZNOJMA OHROŽENA VÝSTAVBOU
AQUAPARKU
Zahrada louckého kláštera je vážně ohrožena záměrem města vybudovat zde obrovský aquapark.
Neuvěřitelný záměr nebere v potaz kulturně historickou hodnotu areálu a zcela pomíjí konkrétní památkovou ochranu území které je prohlášeno spolu s klášterem za kulturní památku. Představitelé města
přitom demagogicky operují s veřejnou prospěšností stavby, která by nevratně poškodila areál kláštera
i jeho širší okolí

Rekapitulace případu
Jen díky obdivuhodné iniciativě Okrašlovacího spolku
ve Znojmě se prozatím podařilo realizaci zabránit: toto
občanské sdruženi je totiž dle zákona o životním prostředí účastníkem řízeni a má tudíž právo na odvolání, které
má mj. odkladný účinek. Oprávněnost námitek spolku
pak byla potvrzena zrušením územního rozhodnutí, jež
stavbu připustilo; v tuto chvíli běží řízení nové, jehož je
spolek opět účastníkem. Mezi další kroky, které spolek
ve věci učinil, patří podnět ministerstvu kultury
v mimoodvolacím řízení (který ministerstvo předalo nově
vznikajícímu krajskému úřadu, jenž jej navzdory stanovisku Státního ústavu památkové péče zamítl) a rovněž
návrh areálu na Národní kulturní památku (NKP). Řízení
o případném prohlášeni již bylo zahájeno, avšak vzhledem ke skutečnosti, že NKP prohlašuje vláda, může proces trvat i několik let.
Se záměrem výstavby aquaparku vyslovil nesouhlas
Státní památkový ústav v Brně, svá nesouhlasná stanoviska zaslal Ministerstvu kultury rovněž Ústav dějin umění
Akademie věd ČR a Klub Za starou Prahu. Projekt naopak zásadně podporují představitelé referátu kultury
okresního úřadu, kteří mají za památkovou péči v první
instanci bohužel poslední slovo.
Ve Znojmě se tedy rozehrála situace, tak dobře známá
z hlavního města: silný investor ve spojem s městem prosazují projekt, který je z památkového i čistě kulturního

Texty dopisů a stanovisek
Stanovisko Okrašlovacího spolku ve Znojmč k výstavbě městské plovárny v prostoru někdejší zahrady bývalého kláštera premonstrátů ve Znojmě - Louce (určeno k jednání zastupitelstva města Znojma dne
22. ledna 2001)
Okrašlovací spolek ve Znojmě šije vědom, že Znojmo
nezbytně potřebuje koupaliště. Současný záměr představitelů Města Znojma řešit uvedenou potřebu využitím pozemků bývalé klášterní zahrady někdejšího kláštera premonstrátů ve Znojmě - Louce však považujeme z mnoha
aspektů za nevhodné a nepřijatelné řešení
Výše uvedený nesouhlas opíráme o následující důvody:
L Podle našich informací nebyla provedena řádná vyhledávací studie při výběru lokality, která by objektivně
prověřila všechny možnosti umístěni a rozsahu předmětné investice, včetně posouzení dopadů a vnějších vazeb.
Tuto studii nemůže v žádném případě nahradit nekom-

hlediska zcela nepřijatelný. Proti záměru se postaví památkový ústav i místní iniciativy (opět zdůrazněme, že
v tomto případě velmi statečně a záslužně!), podporovány dalšími institucemi (v tomto případě Ústav dějin umění AV ČR a Klub Za starou Prahu) a rovněž nadřízeným
metodickým orgánem památkové péče, tedy Státním ústavem památkové péče. Referát kultury okresního úřaduje
naopak (překvapivě) celé věci nakloněn příznivě.
Jak bude vše pokračovat? Odbor památkové péče může
rozhodnout v souladu s názorem ústavu; tato situace je
velmi žádoucí, ale dosti nepravděpodobná - tlak města je
zjevně velmi silný a situace vyhrocená. Nebo se stane to,
co lze očekávat - odbor památkové péče stavbu znovu
povolí (již jednou tak učinil ve zrušeném územním řízení!). V tu chvíli je třeba, aby památkový ústav stál za svým
odborným názorem a spolu s občanskou iniciativou a s
podporou dalších odborníků usiloval o zrušení či změnu
souhlasného stanoviska.
Kulturní, historická i památková hodnota louckého
kláštera jednoznačně přesahuje hranice města či kraje.
Jeho význam je třeba chápat v kontextu celé země a střední Evropy. Nesmí se proto v žádném případě stát nástrojem místních politických či finančních zájmů. Tuto skutečnost by si měli uvědomit především představitelé města
Znojma, jejichž současné počínám může nevratné poškodit obraz místa s tisíciletou historií.
Richard Biegel

plexní materiál posuzující dvě investorem předem vytipované lokality (areál stávajícího koupaliště Sokolská, areál Louka).
2. Rovněž nebyl proveden plošný archeologický průzkum a nebyl dokončen stavebněhistorický průzkum Významná je též absence posouzení vlivu investice na životní prostředí, vůbec nebyla řešena problematika
dopravní a komunikační Domníváme se, že bez znalosti
výsledků výše uvedených i dalších analýz (sociologická)
není možné kvalifikovaně a zodpovědně rozhodovat o jakékoliv stavební činností v daném prostoru.
3. Bez řádného posouzení byla odmítnuta z dalších
úvah velmi vhodná lokalita u řeky Dyje v Dobšicích, kteráje pro výstavbu koupalištějiž částečně investičně připravena, je bez omezující zástavby a s možností rozšiřování Stále trvá vstřícný návrh obce Dobšice ke společné
výstavbě koupaliště.
4. S umístěním uvažovaného koupaliště, defacto aquaparku, nelze souhlasit vzhledem ke kultumě-historickému významu výše uvedeného památkově chráněného
souboru objektů a ploch, které spolu tvoří nedílný urba-
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nisticko-architektonícký celek. Tento areál patří nepochybně k prvořadým hodnotám národního kulturního dědictví
a má i svůj nadnárodní význam v rámci středoevropského kontextu.
5. Loucký klášter nikdy nebyl součástí zastavěné části města, ale výrazným soliterem v krajině, a v tomto smyslu je neustále ochraňován. Protože zatím nejsou řešeny
konkrétní způsoby využití kláštera, nelze uspokojivě určit, jaké budou budoucí nároky na rezervní plochy v okolí Ty byly vždy jeho nedílnou součástí (zahrady, park).
Protojsme si vědomi toho, že Loucký klášter nejprve potřebuje určit ochranné pásmo a vymezit podmínky ochrany. Eventuální zastavování volných ploch bez definování
této ochrany by postupně mohlo vést k devastaci tohoto
prostoru.
6. Dle našich informacíjsou dotčené pozemky majetkem státu, nikoliv majetkem města Znojma. Z hlediska
výše uvedených aspektů, by měl stát velmi zodpovědně
zvažovat převod pozemků na jiného majitele, s případným přijetím dalších právních záruk o nezcizitelnosti
majetku.
7. Zatím uvažované náklady na realizaci činí cca 145
miL Kč, což povede k dlouhodobé zadluženosti a výraznému omezení rozvoje města vjiných potřebných sférách.
Obáváme se, že v této souvislosti může hrozit i riziko převodu dotčeného majetku najiného majitele se všemi důsledky, zejména ztráty přímého rozhodování v uvedené
lokalitě.

PAMÁTKY

Nejstarší vyobrazení
Znojma v městské
právní knize z roku
1523 od Wolfganga
Fróhlicha.
Klášter Louka vlevo
v popředí

valého kláštera premonstrátů - městskou plovárnu s příslušným zázemím.
Po prostudování architektonické studie z listopadu
2000, spisového materiálu a prohlídce vybraného stavebního pozemku jsme dospěli k názoru, že výstavba tzv.
městské plovárny, z níž by se mělo podle vyjádření správního orgánu SPP stát druhé společenské a sportovní městské centrum, je v těchto místech krajně nevhodná, a to z
následujících důvodů:
Plovárna má mít ve svém areálu dva velké a dva malé
betonové bazény s příslušnými přídavnými atrakcemi (tobogán, vodní dělo, skluzavky, vlnobití), restaurací tělocvičnu, parkoviště, kryté lázně, sportoviště atd., půjde
tedy o značně náročný provoz, pokudjde o dopravní zátěž v okolí kláštera a o hlučnost. Navíc zabere z někdejšího klášterního areálu území které by mělo být využito
jako klidová zelená zóna (park), oddělující klášter od stále se více přibližujícího městského ruchu a hlavni dopravní tepny na Vídeň. Devastace kláštera, završená v 80.
letech 20. století výstavbou hradby panelových domů,
které zničily působivé panoramajižní a výchoclníjronty
barokních budov kláštera s kostelem, se stala vizitkou
kulturní úrovně a ideologie tehdejších rozhodujících městských a státních orgánů. Plánovaný radikální vpád městských zábavních středisek do areálu klášteraje bohužel
důkazem o pokračujícím nepochopeni hlavních hodnot této
památky
pro další kulturní vývoj města.
Okrašlovací spolek ve Znojmě konstatuje, že zamýšleDovolujeme si proto důrazně upozornit na nutnost přísná výstavba tzv. městské plovárny v této lokalitě je nevhodná, nepromyšlená, nepodložená a ignorující komplex- né ochrany celého areálu bývalého kláštera, který se zdá
ní využití celého areálu Louckého kláštera. Proto
být podobnými projekty v budoucnu vážně ohrožen.
doporučujeme zabývat se umístěním potřebné plovárny v
Uměleckohistorické i kulturně historické hodnoty tohojiné vhodnější lokalitě a k tomu nabízíme veškerou pomoc.
to kláštera byly naposledy velmi podrobně shrnuty v
Toto stanovisko vyjadřuje oficiální názor Okrašlovacípublikaci "Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny-Uměho spolku ve Znojmě.
lecká výzdoba-Ikonologie" (autoři Jiří Kroupa-Petr KrouDopis ředitele Ústavu dějin uměni AV ČR PhDr. Lubopa-LubomírSlavíček-JosefUnger), která vyšla roku 1997
míra Konečného prvnímu náměstkovi ministra kulna objednávku referátu kultury Okresního úřadu ve Znotury ČR Ing. Zdeňku Novákovi ze dne 27. srpna 2001 jmě. Autory jsou odborníci nejpovolanější - umělečtí hisObracíme se na Vás ve věci záměru Městského úřadu
torici a archeolog, kteří se touto památkou v posledních
Znojmo vybudovat v areálu někdejší barokní a klasicistletech z různých úhlů pohledu zabývali a studovali její
ní klášterní zahrady - tedy v bezprostřední blízkosti bývýznam v kontextu českých i evropských kulturních dě-
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jin a výtvarného umění Potvrdili výjimečnou úlohu tohoto církevního centra, které ovlivňovalo po téměř šest století. celkový kulturní (duchovní i umělecký) rozvoj v širokém okolí Dějiny této církevní instituce byly spjaté těsně
se sousedním městem Znojmem, současně ale přesahovaly vždy jen úzké regionální vazby, spojovaly - řečeno
soudobým politickým slovníkem - naše země s Evropou.
Klášter představoval vždy uzavřený areál jehož architektura, umělecká výzdoba, církevní aktivity a později i vědecká bádání měly rozměr ncuinárodnía vyvíjely se
od počátku v těsné vazbě k panovnickému dvoru.
Pokud by se podařilo soustředit v budoucnu veškerou
dostupnou dokumentaci o dějinách kláštera a jeho výzdobě včetně reprodukcí nejvýznamnějšich rukopisů, ikonografie, písemných ad. dokumentů, na něž publikace z
roku 1997 upozorňuje (třebaformou expozice přímo v prostorách kláštera), bylo by na první pohled zřejmé i laickému publiku, že jde o objekt, který mohl být ve chvíli
zrušeni srovnatelný s takovými klášterními objekty jako
je např. Strahov nebo rakouský Melk či Góttweig. Přesto
nebo spíše právě proto, že po zrušeni kláštera roku 1784
následoval úpadek, z velkolepé poslední pozdně barokní
přestavby zbylo jen torzo a někdejší umělecké poklady
jsou z velké částí ztraceny, je nezbytně nutné maximálně
uchránit to, coje ještě na místě. Je nutné splatit dluh této
památce, která byla v letech 1950-1990 nechána napospas armádě a byla pro svoji polohu u přísně střežené
státní hranice stranou turistických tras a nefigurovala
tudíž nikdy ve výběru objektů, představovaných coby
ukázky vzorné socialistické péče o památky. Proto také
byla navržena do seznamu Národních kulturních památek až v roce 1990. Její dnešní torzálni stav může na
první pohled těžko soutěžit s objekty, které v seznamu
NKPfiguruji Domníváme se však, že v současné době,
kdy mizí náš památkový fond ve své autentické podobě
téměř před očima, je třeba zavčas podchytit hodnoty, které
ještě existují A hodnota kláštera v Louce je mimo jiné
přímo závislá na možnosti obnovit jeho historický areál
jako do sebe uzavřený architektonický celek, který se
může stát oázou klidu a novým kulturním a duchovním
centrem. Význam louckého premonstrátského kláštera pro
dějiny, umění a kulturu v tomto regionu od raného středověku do konce 18. stoletíje mimořádný a nezastupitelný.
Tvořil vždy specifickou a velkorysou protiváhu městskému prostředí Znojma. Jeho obraz v dějinách kultury této
styčné moravsko-rakouské oblasti by měl být rehabilitován, nikoliv rozmělňován vkládáním dočasných atrakcí
kteréjej mohou ve svých důsledcích znehodnotit.
Jak víte, změní se záhy majitel této památky aje otázka, zda nový vlastník bude ochoten respektovat nejen
místní, ale i nadnárodní kulturní význam a charakter
bývalého kláštera a zdajej bude chránit před nešetrnými zásahy, které hrozí při komerčním využití Z tohoto
důvodu vidíme jeho prohlášeni za NKP jako velmi žádoucí a de facto nezbytné. Jen tak bude možné určit jasná
pravidla hry pro majitele i možné české nebo zahraniční
investory.

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k zamýšlené výstavbě aquaparku v prostoru zahrady kláštera Louka u Znojma adresovaný starostovi mčsta Znojma
Klub Za starou Prahu se seznámil se záměrem výstavby aquaparku v areálu zahrady kláštera Louka u Znojma. Ač je posláním našeho občanského sdruženi především ochrana památek v hlavním městě Praze, nemůžeme
zůstat lhostejní v tak závažné věci, jako je možnost nevratného poškození jedné z nejvýznamnějšich památek
Moravy. Připojujeme se proto ke stanoviskům Okrašlovacího spolku města Znojma, Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a především Státního ústavu památkové
péče jako metodického orgánu památkové péče v ČR, kteří
záměr výstavby aquaparku v této lokalitě jednoznačné
odsoudili.
Loucký klášter představoval po staletí kulturní a duchovni centrum regionu. Tomuto významu odpovídá i jeho
hodnota uměleckohistorická - klášterní areál v sobě ukrývá bohaté stopy osmi staletí své historie, které nesetřela
ani jeho následná sekularizace a degradace. Nedílnou
součástí památky je rovněž její krajinná a urbanistická
situace. Monumentální klášter, obklopený zahradami, byl
vždy dominantou širokého okolí. Jakýkoli zásah do pásu
zahrad kolem něj by znamenal poškození této situace a
tím i nevratné poničení památky. Byl by rovněž důkazem
naprostého nepochopení významu této ojedinělé historické památky a ve svém důsledku by se přiřadil
k devastaci, která se započala zrušením kláštera Josefem II. a vyvrcholila pobytem československé lidové armády v období reálného socialismu. Je třeba rovněž zdůraznit, že celý klášter je prohlášen kulturní památkou,
přičemž podobné zásahy by byly jasným porušením samé
podstaty památkového zákona a smyslu památkové péče
jako takové.
Úlohou naší doby je napravovat chyby minulosti a nikoli k nim přidávat další. Při řešení tak citlivého a složitého problému, jakým je rehabilitace zdevastovaného louckého kláštera, je třeba potlačit všechny momentální
politické či komerční zájmy a vytvořit dlouhodobou koncepci jeho obnovy. Degradace kláštera trvala celá dvě staletí; nelze jej proto vrátit do života ze dne na den. Město
Znojmo a jeho obyvatele čeká dlouhá mravenčí práce, na
jejímž konci však může být důstojně obnovený a živoucí
areál, který bude opět tvořit kulturní středobod širokého
okolí. Bylo by krátkozraké a nesmyslné obětovat tuto jedinečnou památku momentálnímu záměru, který již
v počátku zmaří všechny budoucí snahy o její důstojnou
obnovu.
Klub Za starou Prahu proto vyzývá všechny představitele města Znojma a další zainteresované strany, aby od
záměru výstavby aquaparku v zahradě kláštera ustoupili. Pro umístění potřebného koupaliště se jisté nalezne
vhodnější místo, které umožní i vytvoření příslušného
zázemí a dalších navazujících sportovních aktivit. Záro:
veň plné podporujeme návrh na prohlášení celého areálu
kláštera Národní kulturní památkou; v této věci pak apelujeme na zúčastněné orgány, aby celý proces prohlašování co nejvíce urychlily.
Richard Biegel
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PAMATKOVE PROBLÉMY POBEZOVICKA
V dobách před nastolením totalitního režimu Klub velmi čile pomáhal v ochraně regionálních kulturních
hodnot v radě českých měst, kde vznikaly jeho pobočky a souběžně vznikala i vzácná lidská přátelství
V padesátých letech byla tato šíreji zaměřená činnosti zakázána a omezené možnosti Klubu bylo možno
uplatňovat pouze v rámci samotné Prahy. Přes náročné úkoly v Praze cítí. i dnes, v období ohlédnutí za
sto lety činnosti Klubu, jeho členové jakousi potřebu širšího záběru. Otevírají se alespoň některým regionálním oblastem kde je stav památkových staveb v kritickém ohrožení, ať již v důsledku lidského nezájmu jednotlivců nebo lhostejností v administrativní poloze, důsledkem čehož je nedostatek vůle a hmotných prostředků k nápravě. Členům Klubu se však nejedná o nějaké zasahování do představ ojiciálního
programu regionálního rozvoje. Jsou spíš motivování pocity občanské morální spoluzodpovědnosti a
svědomí vůči budoucím generacím, které by nám oprávněně kladly za vinu, že v naší době byly pro ně
tyto vzácné kulturní hodnoty ztraceny.
Jednou z těchto oblasti je kulturou, přírodními krásami
a četnými památkami bohaté Poběžovisko, kraj jakoby
zastíněný Domažlicemi s Chodskem a turisticky přitažlivým Horšovským Týnem. Pobéžovicko je jakýmsi předpolím Českého Lesa, jeho prehistorie sahá hluboko do středověku svými hradišti a prastarými zemskými stezkami,
jejichž tajemství občas poodhalí vzácné archeologické
nálezy.') Písemné zprávy jen vzácně vypovídají o raně středověkém životě a stavební činnosti, která se již tenkrát
rozvinula podél zemské cesty procházející Poběžovicemi
a pokračující dále do Řezná.2) Tyto obranné, církevní a
sídelní lokality se dále rozvíjely ve vrcholném středověku,
renesanci i baroku v ojedinělé soubory budované střídavě českou a německou populací.

Jednou z největších ztrát je zámeček v Újezdu sv. Kříže,
který patřil starému českému rodu pánů z Dobrše, jejichž častým hostem býval Josef Mánes. S protilehlým
krásným vrcholně gotickým kostelem tvořil jedinečný sídelní soubor citlivě zasazený do údolí nádherné kopcovité krajiny Českého Lesa. Zkáza započala nezodpovědným
zanedbáním údržby střech, v jejímž důsledku postupné
zatékání ohrozilo dřevěné stropy a krov. Navrhovaná rekonstrukce (SÚRPMO) mohla vše napravit s náklady naprosto zanedbatelnými pro tehdejší ekonomiku, ale regionální držitelé moci přes poukazy na kulturní hodnotu
nechali za souhlasu tehdejšího ministerstva kultury a
vnitra zámeček v roce 1978 cynicky odstřelit. Místo po
něm dosud zeje jako nezhojená rána krajiny.

V důsledku druhé světové války muselo německé obyvatelstvo tento kraj opustit, avšak kulturní a lidské stabilizaci nově přišlého obyvatelstva bránila podezíravá a
brutální restriktivní opatření nové totalitně-policejní moci,
která zde záhy ustavila takzvané pohraniční pásmo, nepřístupné běžnému občanskému životu. Ostatně oba totalitní režimy přinesly kraji nejen velké lidské utrpení,
ale i sérii pohrom pro kulturní a památkové hodnoty.
Jakýsi vstup či první krok je možno sledovat přímo v Poběžovicích. Kdysi toto malé poklidné městečko zachvátila
rasová nenávist a v místní křišťálové noci jako úvodu druhé světové války byla zničena malá židovská obec spolu
se starou synagogou i s široce významnou obřadní lázní.
Ani poválečná doba regionální kultuře nepřála, památky
byly zneužívány, neopravovaly se a mnoho z nich směřovalo ke svému konci - administrativně organizované demolici. Tato organizovaná zhouba nejdříve postihla památky a sídelní útvary v blízkosti státní hranice. Nezanikly
takto jen jednotlivé samoty nebo skupinky horských statků, ale celé vesnice. Poukáži v této souvislosti jen na vesnici Pleš. Původně byla obydlena dvěma tisíci německými obyvateli a měla dva hotely. V padesátých letech bylo
nově přišlé obyvatelstvo znovu vysídleno a vesnice postupně srovnána se zemí. Přesto zůstala v živém povědomí původních obyvatel jako domov a jejich péčí byl počátkem devadesátých let, téměř po polovině století,
obnoven zhanobený hřbitov a pietně vyznačen alespoň
půdorys někdejšího odstřeleného kostela. Stejný osud
zkázy potkal i nedaleký historicky cenný lovecký zámeček Diana - „Dianahof*, který patřil k poběžovickému
panství. S uplývajícím časem toto dílo zkázy postupovalo
od vlastní hranice stále hlouběji do vnitrozemí, aniž by
zaváhalo i před místními nejvýznamnějšími kulturními
hodnotami.

Další obětí těchto ničitelských sil měl být vypálený
kostel bývalého augustiniánského klášterního areálu
v Pivoni. Kostel sestává z raně gotického klenutého obdélného presbyteria o dvou polích z křížových kleneb se vzácným raně gotickým kamenickým vybavením3) a pozdější
barokně klenuté lodi. Vlastní středověký klášter není dosud znám, neboť jej nahradila renesančně barokní čtyřkřídlá kvadratura, která po zrušení kláštera Josefem II. bez
jakýchkoli adaptací sloužila jako zámecká dependance
přikoupená k poběžovickému panství. Rovněž tyto budovy byly po válce zneužity jako sklady obilí a k vojenským
účelům, což se stalo osudným. Věž kostela byla využita
jako vojenská pozorovatelna a v roce 1952 vypálena, přičemž shořely i střechy kostela. O jejich obnově nebo alespoň zajištění kleneb nebylo v tomto prostředí ani řeči.
Naopak se počítalo s jejich postupným chátráním a zřícením. Barokní cihelné klenby se skutečně po několika
letech zatékání postupně zřítily, ale raně gotické kamenné klenby přesto, že se začaly výrazně deformovat, stále
odolávaly i za stavu, kdy na nich již vyrůstala houština
několik metrů vysoké náletové vegetace. Stoupající nebezpečí zřícení ohrožující životy v této nezajištěné ruině
donutilo státní správu k rozhodnutí - a jak jinak než zvažováním demolice, neboť rekonstrukce již prý není možná. Státní památkový ústav v roce 1959 demolici zamítl,
ale po deseti letech, když pro záchranu objektu nebylo
nic uděláno, zvažoval pouze vyjmutí raně gotických kamenických profilovaných článků patek, přípor, hlavic žeber svorníků, ostění portálů a oken.4) Záměr opět vyvolal
pobouření části kulturní veřejnosti a řadu protestů.5)
Na půdě Státního ústavu pro rekonstrukce památkových
měst a objektů, Rudného projektu Brno a Geoindustrie
Stříbro byl vypracován technologicky náročný projekt6)
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Pivoň. Stav
po obnově střech
kostela koncem
70. let 20. století

na zajištění kleneb a obvodového zdiva raně gotického
presbyteria. Jeho souběžným předložením s vyhodnocujícím stavebně historickým rozborem7) a dalšími intervencemi se podařilo tento projekt na odboru kultury ONV
v Domažlicích prosadit8) a v letech 1970-71 jej i realizovat9). Následné zastřešení presbyteria a lodi bylo již jen
důsledkem počátečního úspěchu10). Nová zářící prejzová
střecha kostela v tomto duchovním věcem zvlášť nepřátelském území pohraničí vyvolala u mnohých lidí nadějný optimismus, tolik potřebný v smutných dobách lidské
bezmoci. Další příznivou okolností bylo to, že zhotoviteli
krovu byli místní chodští tesaři, kteří mohli alespoň na
čas vyměnit fádní technologii sbíjených hřebíkových vazníků za vážné tradiční tesařské řemeslo spojené s hrdostí
na provedené krovové soustavy kostela. V tomto příznivém ovzduší byl již jen krůček k obnově barokní cibulové
báně věže v letech 1977-8, tedy ještě v době minulého
režimu, a k zakončení jejího vrcholu kovaným křížem.1"

žitost se zapojit i občanské iniciativy. Klášterní areál má
dosud nedoceněnou klíčovou hodnotu svým sepětím
s počátky raně gotické architektury v našich zemích, ale
nachází se i v jedinečném klimatickém a krajinném prostředí a tyto hodnoty by měly být doceněny důstojnou
obnovou a odpovídajícím budoucím využitím.
Stejné osudy sdílí s Pivoní i nedaleký dnes polozřícený
kostel, zasvěcený sv. Mikuláši v Šitboři, pravděpodobném
rodišti Jana ze Šitboře, autora proslulého díla středověké literatury „Oráč z Čech". Rozpadlé střechy kostela se
podařilo nahradit v polovině devadesátých let alespoň nad
gotickým klenutým presbyteriem novým krovem, avšak
k dokončení bude nutno překonat ještě mnoho netečné
lhostejnosti a lidského nezájmu. Přínosné je však to, že
se alespoň tímto málem podařilo zabránit navrhovanému odstřelu.121 Jedním z vážných argumentů pro zachování byla neobyčejně citlivá krajinná poloha kostela na
úpatí Českého Lesa.

Nadále však zůstával nejasný budoucí osud bývalého
kláštera, čtyřkřídlé jednopatrové dispozice s vnitřním
dvorem, který byl trestuhodným způsobem pustošen státními statky a po zřícení severovýchodního křídla opuštěn. Počátkem devadesátých let státní správa financovala zajištění zbylých tri křídel, z nichž na dvou byla
obnovena krytina, ale východní křídlo zůstalo nedokončeno, zakryto pouze provizorními lepenkovými foliemi.
V roce 1992 byly práce z nepochopitelných důvodů zastaveny, ač dokončení střech by si již vyžádalo skutečně
zanedbatelné náklady. Důsledky tohoto zanedbání se projevily na jaře 2001, kdy se část křidla směrem do nádvoří
zřítila. Zdálo by se, že toto memento pohne zodpovědné
síly k nápravě zanedbaného stavu, aleje znepokojující,
že regionální památkové složky zvažovaly i alternativu
demolice areálu jako méně hodnotné architektury. Podařilo se však získat prostředky k záchraně z centrálních
zdrojů ministerstva kultury, takže bezprostřední zánik
této památce nehrozí.

Skutečné zděšení kulturní obce však vyvolal návrh
komise ONV v Domažlicích v roce 1984, podle kterého se
měl zámecký areál v Poběžovicích, takzvaně „vybydlený"
čs. armádou, průmyslovou výrobou a okresním archívem
místo nezbytné stavební obnovy zlikvidovat tehdy oblíbeným atraktivním odstřelem. Jako gesto kultuře bylo zvažováno případné vyjmutí gotické věže někdejšího hradu
z plánované demolice13). Zcela byla pominuta významová
dominanta komplexu zámeckého areálu v urbanistickohmotné struktuře skladby městečka a v jeho dálkových
pohledech. Dnes je až neuvěřitelné, jak mohl být tímto
rozhodnutím ignorován historicko-umélecký a politickospolečenský bohatý obsah a kvality, které přesahují hranice naší kultury a státu. Naštěstí to byla již závěrečná
polovina osmdesátých let, kdy latentní lidová skepse otupila někdejší autoritativní nekompromisní politická rozhodnutí. Odmítavý, ba nenávistný vztah k minulosti se
místně měnil a bylo možno již i zvažovat vůči byrokratické plánovací mánii alternativní představy budoucnosti.
Týto úvahy tlumočené jednotlivci spolu s budoucím příslibem pomoci pohnuly tehdejší vedení městečka k rozhodujícímu kulturnímu počinu. Zámecký areál převzala

Areál je v majetku malé obce Mnichov, která žádné
prostředky k záchraně nemá. Záchrana se proto musí stát
veřejným kulturním zájmem, do něhož by měly mít příle-
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do vlastnictví obec a ta se také ujala náročného úkolu
jeho rekonstrukce.
Záchranné práce se rozvinuly koncem osmdesátých a
počátkem devadesátých let, kdy se podařilo v atmosféře
počáteční euforie ze svobody získat výraznější státní příspěvky, za něž mohly být obnoveny střechy a hlavně polozricené krovy a arkády severovýchodní části vlastní zámecké budovy141. V následujících letech byla prováděna
obnova stropů a oken, ale přes krajní obětavost města
pokračuje rekonstrukce velmi pomalu pro malé, případně žádné příspěvky státu v pozdějších letech. Rekonstruovaný zámek by měl být polyfunkční, část by měla
sloužit samosprávným a kulturním potřebám města.
V hlavní části by měly být soustředěny památky a připomínky velké osobnosti dr. Richarda Coudenhove-Kalergi
a jeho japonské matky Mitsuko Aojama. Jižní samostatné křídlo by mělo sloužit mezinárodnímu přátelství a porozumění hlavně české a německé mládeže. Zde již byly
provedeny rozsáhlé přípravy včetně nového krovu, které
byly financovány díky snahám pana Reinholda Macho
(starosty města Furth i.W. a čestného člena Klubu Za
starou Prahu) vysokými částkami od německé vlády.
Ovšem nejsou to jen poslední moderní dějiny zámku,
které by opravňovaly nároky jeho vysoké kulturní ochrany. Historie místa sahá hluboko do středověku.15) Pro
stručnost je možno připomenout jen základní události. V
roce 1389 se připomíná Zdeněk z Poběžovic, 1419je prvně připomínán hrad. Pozdně gotický stavební rozvoj se
udál za vlastnictví a života Dobrohosta z Ronsperka v le-
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tech 1459-1516. V roce 1502 Dobrohost vlastní listinou
povýšil sídlo na město a pozdně goticky je přestavěl. Od
této doby se objevuje druhé jméno Ronsperk.
Renesanční rozvoj zaznamenalo městečko a hrad za
vlastnictví českého rodu Švamberků. Mezi střídajícími se
majiteli v událostech třicetileté války nabyl významu kulturně cítící Matyáš Vunšvic, hejtman plzeňského kraje,
který nabyl panství v roce 1682. Dlouho před svatořečením byl ctitelem Jana z Nepomuku, jehož duchovní přímluvě přikládal své zdařilé vysvobození z tureckého zajetí. Z jeho podnětu zde vytvořil jím povolaný Jan Brokof
dřevěný model dnes světoznámé světcovy sochy, jejíž kamenné repliky byly záhy umístěny na Karlově mostě a
náměstíčku v Poběžovicích. Ty se pak rozšířily v mnoha
replikách do četných zemí dalekého zahraničí.
V první polovině 19. století vlastnil panství Poběžovice
rod Thurnů a za nich zde působil Bedřich Smetana jako
rodinný učitel hudby. V roce 1848 zakoupil panství rod
Coudenhove, z nichž Jindřich Coudenhove-Kalergi (18591906) vytvořil z Poběžovic intelektuální centrum světové
úrovně. Rod vlastnil panství až do konfiskace v roce 1945.
Ale ani za této změny se nejevil další osud zámku nepříznivě. Díky přítomnosti americké armády zámek nebyl
vyrabován. Záhy se těchto zámků ujaly státem řízené tzv.
národní kulturní komise, které je deklarovaly jako kulturní památky - dílo pracujícího lidu, s širokým posláním ve státní kulturní politice. Když se po únoru 1948
tyto ideály postupně opouštěly, z Poběžovic jako zámku
nižší hodnotové kategorie byl hodnotný inventář vyvezen
a prostory byly dány k dispozici místnímu, většinou nevhodnému využití, a tak se postupně vzmáhalo dílo zkázy a zapomnění.
Nejvýznamnějším členem mezinárodně propojeného
hraběcího rodu Coudenhove byl dr. Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), který měl od počátku o svém životním poslání jasno díky obrovské kulturní orientaci získané v rodinném zázemí. Zde byly shrnuty poznatky všech
významných světových kultur, jak je mohl poznat jeho
otec hrabě Jindřich Coudenhove-Kalergi za svého působení v rozsáhlých službách rakouského diplomata v řadě
míst mimoevropského světa, naposledy v Japonsku, kde
se oženil s Japonkou Mitsu Aoyama (1874-1941). Zde se
také narodil jeho druhý syn Richard. Po návratu do Evropy vyrůstal Richard ve světě vídeňské aristokratické, tehdy
kosmopolitní kultury vzdálené nízkým emocím nacionálního šovinismu, který se tehdy všeobecně rozmáhal v celé
rakousko-uherské monarchii. Ani později nepodlehl takřka lavinovitému ideovému příklonu tehdejší inteligence
na stranu konstituujících se radikálních diktatur, jak se
tomu dělo ve dvacátých a třicátých letech. Mnozí tak sice
činili až po počátečním váhání a dezorientaci vnější odpudivou polobarbarskou formou necivilizované populistické propagandy rasismu a třídního boje, aby však nakonec podlehli a pod touto drsnou zevní formou se
domnívali vidět jakési filozofické jádro velkých klasiků
myšlení 19. století. Dnes například již těžko pochopíme,
jak takový světově uznávaný duch a myslitel jako Martin
Heidegger mohl být až do roku 1942 členem německé
nacionálně socialistické strany.

Pivoň. Stav s obnovenou bání věže koncem 80. let
20. století.

Naproti tomu mladistvý aristokratický absolvent vysoké školy dr. Richard Coudenhove-Kalergi dovedl počátkem dvacátých let v zájmu své velké myšlenky smíření
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a spolupráce Evropy překonat tehdy značné a dosud rozjitřené stavovské odcizeni demokracii a požádat presidenta
T. G. Masaryka o přijetí, aby jej seznámil se svým záměrem šířit moderně pojaté myšlenky evropského
mírového soužití na základě rovnosti všech národů. TGM
velmi nadšeně tyto myšlenky přijal, vysvětlil, že jsa zatížen úkoly s budováním nového státu je nemůže osobně
aktivně podporovat, navrhl jejich šíření v mezinárodním
měřítku a svými doporučujícími dopisy předním světovým státníkům, které znal z exilu, požádal o podporu těchto myšlenek. Mnozi z těchto státníků se pak stali nejbližšími podporovateli a přáteli R. Coudenhove-Kalergiho za
jeho útěku před nacisty do exilu. Tímto bystrým postřehem stojí TGM již v řadách prvních vizionářů budoucí
spojené Evropy. Dnes jsou již myšlenky R. CoudenhoveKalergiho pokládány za výchozí inspiraci pro postupné
seskupování národů a států spojené Evropy, a proto mu
byla jako prvnímu propůjčena v roce 1950 Cena Karla
Velikého městem Cáchy. (Tuto cenu obdržel v polovině
devadesátých let i náš prezident Václav Havel.) Svět dodatečné poznal, že jeho inspirující myšlenky, které předválečná politická moc, opojena sobectvím a zvráceností
cynicky odmítla, mohly silou své pravdivosti ušetřit světu strašlivé oběti druhé světové války.

hove-Kalergi byl zařazen mezi památníky dvacátého století. Toto rozhodnutí by mělo dovést rekonstrukci zámku
a okolí k dokončení, nebof za současného stavu lze zámek hodnotit pouze jako dobře stabilizovaný havarijní
památkový areál.
Josef Hyzler
Poznámky:
1. Dr. Břicháček systematicky provádí archeologický průzkum
areálu zámku v Poběžovicích. Zdeněk Procházka, znalec Domažlická, rovněž přináší nové archeologické poznatky o kraji.
2. Doc. PhDr. JUDr. Dobroslav Líbal se badatelsky velmi intenzívně zabývá dějinami tohoto kraje. Z nejzávažnějších prací
nutno připomenout: Domažlický okres ve středověku (vyd.
Muzeum Chodska) a Problémy a souvislosti vzájemných vztahů po obou stranách česko-bavorských hranic (Střední Evropa 2000 - 107).
3. Doc. PhDr. JUDr. Dobroslav Libal: Raněgotický presbytář
bývalého klášterního kostela v Pivoni (Umění XXX-1982,
s. 448-453).
4. V roce 1959 Státní památkový ústav žádost ONV v Horšovském Týně o demolici zamítl. Bylo zvažováno vyfoukat celý
prostor presbyteria drcenou slámou, čímž se mělo zmírnit
nebezpečí rozdrcení kamenických profilů po následném odstřelu, a tyto by pak byly ze sutin vysbírány.

Dr. Richard Coudenhove-Kalergi vedl heroický život
zasvěcený hlásání myšlenky všeobecného lidského dobra, za kteroufilozolicky-duchovněa racionálně fundova- 5. Četné protesty byly směrovány na odbor kultury ONV
v Domažlicích (archeolog Dr. Rudoíf Turek, Doc. PhDr. JUDr.
ně nezištně stál až s jakousi nekompromisností starozáDobroslav Líbal aj.)
konních proroků. Přitom žil dávno poznanou skutečností,
že zlo se prosazuje samo jakousi spontánní dynamikou, 6. Projekt byl zpracován Ing. Zdeňkem Fukou CSc. za spoluale naproti tomu čím jsou vyšší hodnoty duchovní kultu- práce Ing. Jana Woletze a autora této stati.
ry, tím jsou bezbrannější a obtížněji sdělitelné.
7. Stavebně historický průzkum zpracovali Doc. PhDr. JUDr.
Dobroslav Líbal a PhDr. O. Novosadová v roce 1978.
Jako malý národ jsme stáli v minulosti pod tlakem
nepřátelských sil, psychicky tlačeni jaksi dovnitř k sebe8. Vzácné pochopení, které rozhodlo o záchraně kostela, proobraně vlastní národní existence, takže jen málokteří jevil vedoucí odboru kultury ONV František Soukup, který
z nás se mohli rozvinout k myšlence evropanství a světotím převzal na svou osobu značné politické riziko.
vosti. Jedním z největších byl náš krajan R Coudenhove- 9. V roce 1970 uzavírá Geoindustrie Stříbro prostřednictvím
Kalergi, spoluobránce československé demokracie a ceRudného projektu Brno (Ing. Jan Woletz) smlouvu na staticlistvosti českých zemí, který se k naší zemi jako své vlasti ké zajištění kleneb a zdiva, které bylo v následném roce dohlásil svým vyznáním: „Mé dětství zůstává nesmrtelně
končeno. Zde prokázal nesmírnou odvahu a technické schopnosti vedoucí akce ing. J. Fuchs - pracovní kolektiv tvořili
spojeno se smrky, jedlemi a prameny Šumavy." Místo,
kde jeho rod žil, přitahuje stále siřeji návštěvníky ze svě- téměř vesměs propuštění vězni.
ta, zvláštností není ani velký zájem z Japonska. Snad i u 10. V roce 1973 byla uzavřena smlouva se Zemědělským stanás obdobný zájem vystřídá dosavadní netečnost či ne- vebním podnikem Horšovský Týn o dodávce krovů nad presbyterium a loď, která byla 1976 splněna. Tentýž podnik prodůvěru.
Vztah lidského zájmu k místům života vynikajících
osobností je jen zvnějšněným odrazem toho, jak je společností nebo jednotlivci přijímán duchovní život a dílo
tvůrce. Snaha člověka být prostřednictvím hmotných artefaktů spojen s místy života, činů a událostí hrdinů
a světců je ostatně prastará. Je o tom dostatek dokladů
i v našich národních dějinách. Ale i naše doba vědecky racionální éry, která jinak společnost zbavila mnoha tisíciletých tradic a zvyklostí, s touto potřebou dějinné paměti,
nadřízené materii života, zůstává stále živě svázána. Dokladem je obrovská oblast vědecky řízené dokumentaristiky, význam moderní památkové péče a jiné kulturně
společenské aktivity. V současné době je nadějí toto sílící
povědomí identity ducha a místa, kterému pozvolna ustupují zatěžující a omezující nacionální hlediska. Proto
i ministerstvo kultury podává vládě České republiky návrh, aby zámek Poběžovice s odkazem Richarda Couden-

vedl následně i novou báň věže.

11. Blíže viz studie: Ing. Hana Hanzlíková: Kostel a klášter
v Pivoni (Střední Evropa 2001-107, str. 129-132).
12. Ing. Hana Hanzlíková, Doc. PhDr. JUDr. Dobroslav Líbal:
Představa architektonického vývoje kostela sv. Mikuláše
v Šitboři (Střední Evropa - 1999-88, str. 63-74), PhDr. Pavel
Břicháček: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
Kostela sv. Mikuláše v Šitboři (Střední Evropa - 1999-88,
str. 57-62).
13. Statický projekt záchrany věže vypracoval Ing. Zdeněk
Fuka, CSc, architektonickou část areálu Ing. arch. F. Paška
ze SÚRPMO.
14. Rozpracovanou novelizaci projektu předal autor této stati
Ing. arch. Martinu Sedlákovi, ale později pokračoval v další
etapizaci s kolektivem R. Projektu Brno.
15. Dokladem jsou dosud nepublikované archeologické objevy nejstarších částí hradu PhDr. Pavla Břicháčka.
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NÁZORY

JE PRAHA TRVALE UDRŽITELNÁ?
O ÚLOZE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZACHOVÁNÍ „DUŠE" PRAHY
Praha bez svého historického centra, Pražské památkové rezervace, by nebyla Prahou a domnívám se,
že ani Česko by nezůstalo Českem V tom smyslu lze říci, že Prahaje udržitelná, pokud je udržitelné její
historické jádro. Jde o naši národní identitu, o naši hrdost, o naši čest.

Praha není běžné město
Hybnou silou současné společnosti (nejen u nás) je však
zisk a to pokud možno co nejvétší, nejrychlejší a bez ohledu na cokoliv. V takovém prostředí hrdinné úsilí Domácí
rady Klubu Za starou Prahu a dalších ochránců památek
je nesmírně významné a záslužné. Dokázalo zabránit těm
nejhorším zásahům, jako byl např. navrhovaný věžový objekt v dolní části Václavského náměstí nebo v Kasárnách
Jiřího z Poděbrad. Bohužel, pro záchranu historické Prahy to nestačí. Centrum Prahy, již tak přetížené, se dále
zahušťuje funkcemi, dopravou a stavbami. Administrativně obchodní živel proniká do centra nejrůznějšími způsoby a přes všechna omezení mění obraz Prahy a umrtvuje
prostředí. Vystaveni tlaku ekonomického rozvoje, ochránci historické Prahy se neodváží ani pomyslet, že směr vývoje v Pražské památkové rezervaci (dále PPR) by se měl radikálně obrátit. Místo zahušťování uvolnění. To je sice pro
udržitelnost PPR nezbytné, ale při současném územním
plánu Prahy je to skutečně vyloučeno. Platný územní plán
navrhuje pokračovat ve vývoji Prahy obvyklým způsobem,
tak jak se vyvíjejí běžná města, která se stále rozšiřují a
v souvislosti s tím posilují svoje hlavní centrum dalšími
funkcemi, dopravou a stavbami. Praha však naprosto není
běžné město.
Pražská památková rezervace byla zařazena v roce 1992
do seznamu světového dědictví UNESCO. Tím přijala Česká republika závazek zachovat ji v původním stavu. PPR
se svým ochranným pásmem zabírá však celou vnitřní část
města, která by se jako centrum metropole měla vyvíjet,
modernizovat a transformovat v souladu s požadavky doby,
kromě jiného i v zájmu hospodářského vývoje města a státu. Je na první pohled zřejmé, že oba lyto zcela protichůdné požadavky nelze v centru Prahy uskutečnit. Je nutno
decentralizovat, otázka je pouze jak.

šlo, na rozdíl od některých evropských měst, kde se podařilo podobné formy decentralizace uskutečnit. Je zajímavé, že všem těmto návrhům je společné jedno: nutnost
omezit velikost vlastní Prahy, případně její růst zcela zastavit. To je pak možné pouze tak, že se nové odlehčující
centrum umístí mimo vlastní Prahu. To umožňuje zachování historického centra Prahy.

Je územní plánování Prahy nezávislé?
Začátkem devadesátých let, kdy se Praha otevřela západnímu světu, upozorňovali západní urbanisté opakovaně na
velké nebezpečí, které historické Praze hrozí. Zejména varovali před vpádem kancelářských provozů, které je třeba
směrovat mimo centrum města, neboť by jeho ráz velmi
poškodily. Reymond Rehnicer v té době zakončil svůj projev
v Betlémské kapli otázkou: Podaří se občanům Prahy „ubránit duši svého města proti nynějšímu tlaku peněz?" Varování západních expertů však zůstalo bez povšimnutí. Vzhledem k pokusům o řešení pražského problému již v minulosti
decentralizací je třeba si položit otázku, jak je možné, že
odborná veřejnost Prahy zůstala zcela netečná. Domnívám
se, že vysvětlení je třeba hledat v náladě té doby. Začátkem
devadesátých let byl u nás značně rozšířen názor, že plánování vůbec je škodlivý přežitek a že je potřeba ponechat vůli
přirozenému vývoji města. Zájem veřejný byl opomenut.

Přitom zájem veřejný a zájem soukromý (podnikatelský)
jsou propojeny, navzájem jsou závislé. Ve stavbě měst je
např. zřejmé, že pro stavební podnikání jsou nezbytné sítě
veřejné infrastruktury. Lze však pozorovat, že čím vzdálenější budoucnost je ve hře, tím více převládá zájem veřejný. Územní plán musí např. respektovat potřeby a zájmy
budoucích generací, třeba i značně vzdálených. Pro stanoveni správné rovnováhy mezi oběma zájmy má územní plánování zvláštní význam. Zatím co v krátkodobém výhledu
několika let je rovnováha mezi oběma druhy zájmů výsledDruhé centrum pro Prahu
kem politické soutěže, úkolem územního plánování je navrhnout optimální způsob rozvoje města z dlouhodobého
Návrhy na decentralizaci Prahy prostřednictvím druhého
centra vznikaly již za první republiky, např. Zákrejsův ná- hlediska. Ale protože budoucnost začíná již dnes, ovlivňují
mět na průmyslové město na Labi. Potřeba omezit růst vlast- navrhovaná a schválená opatření územního plánu současní Prahy se respektovala ještě mnoho let po válce, kdy pla- ný vztah mezi zájmem veřejným a soukromým, např. ve
státním rozpočtu. Jde o to, aktivitu podnikatelského sektila zásada, že Praha nemá přesáhnout velikost jednoho
toru přesměrovat. Krátkodobé projekty, pokud jsou škodmilionu obyvatel. Koncem šedesátých let tehdejší hlavní
architekt Prahy profesor Jiří Voženílek, hledal možnosti, livé pro rozvoj města, je možno nahradit etapovitou realijak „vymistit zbytné funkce" z centra Prahy. V té době vznikl zací dlouhodobě významných projektů.
také „Územní plán pražské středočeské aglomerace", zpraAby územního plánování nebylo zneužito pro krátkodocovaný Terplánem ve spolupráci s Útvarem hlavního arbé záměry, které většinou bývají v rozporu s jeho posláchitekta. Velikost vlastní Prahy měla být omezena a její
ním, musí být nezávislé na podnikání. Proto jsou územní
další vývoj se měl uskutečňovat ve vybraných několika
plány pořizovány a schvalovány veřejnou správou snad ve
okolních městech a jejich centrech. Vybrány byly tehdy
všech rozvinutých zemích. Pokud jde o hlavní město, schvaKladno, Kralupy, jedno město na Labi, Úvaly, Říčany a jed- luje jeho územní plán zpravidla vláda. V Praze však byly
no město na Berounce. Byl to první oficiální krok ke sku- tyto zásady v posledním desetiletí porušeny. Vlivem dobotečné decentralizaci Prahy. K jeho realizaci bohužel nedo- vého názoru lze snad vysvětlit, že nikoho nezarazilo, když
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územní prognózu pražského regionu zpracovala realitní
společnost (1995), ani to, že Terplán, vrcholné pracoviště
pro územní plánování, se stal akciovou společností, ani to,
že vláda se zbavila svojí odpovědnosti za územní plán hlavního města, a to dokonce ve stejném roce, kdy se PPR objevila na prestižním seznamu světového dědictví UNESCO.
Zájem podnikatelský převládl, zájem veřejný byl potlačen.
Je neštěstím pro Prahu, že podkladem pro územní plán
pražského regionu (dosud nedokončený) i pro územní plán
Prahy (schválený v roce 1999), se stala územní prognóza
pražského regionu (1995), která byla zpracována podnikatelskou organizací. Tato prognóza při ponechání jediného hlavního centra, navrhuje rozptýlení Prahy do okolní krajiny,
místy až do vzdálenosti 30 lan, na plochu, která by stačila
velkoměstu o 5 milionech obyvatel. Je to, jak známo, ten
nejméně vhodný způsob rozvoje města. Vyhovuje dokonale obchodu s pozemky, ale problém Prahy neřeší. Neplní
to, co se od prognózy očekává, takže je územní prognózou
jen podle jména. Jak už sám název naznačuje, má územní
prognóza předpovědět z hlediska vzdálené budoucnosti,
nejvhodnější způsob vývoje území. Proto předpokládal
zákon, že bude zpracována ve variantách, které budou
vyhodnoceny a navzájem porovnávány. Optimální varianta se pak stává vodítkem pro práci na územním plánu velkého územního celku (VUC), který opět může obsahovat
varianty. Teprve pak následuje územní plán města. Územní prognóza z roku 1995 však žádnou variantu nemá.

Současná koncepce rozvoje Prahy - rozptýlení města
1 - historickéjádro, 2 - vnitřní město, 3 - kompaktní
Praha, 4 - rozšířeni podle územního plánu z roku 1999,
5 - rozpracovaná územní prognóza z roku 1995,
6 - navržená stoka Praha - Hostin (z velké části tunelem)

bez odezvy a zpracovatelé územního plánu VÚC v rámci
Ministerstva pro místní rozvoj dále odmítají prověřit řešení
variantami, s málo přesvědčivým argumentem, že zákon
Praha na rozcestí
sice varianty předpokládá, ale výslovně nenařizuje.
Průzkum možností dalšího vývoje variantami je pro Prahu
Všeobecně panuje názor, že radikální změna ÚP konv současné době nezbytný. Vývoj Prahy dospěl do prahové
cepce Prahy je nemožná. Doufá se, že příval investic do
(mezní) situace, kdy je zřejmé, že dosavadní územně plácentrální oblasti Prahy již brzy skončí, takže bude snad
novací koncepce (dále ÚP koncepce) již neodpovídá nové
stačit umísťovat je v ochranném pásmu PPR, s omezením
vývojové situaci. Svědčí o tom skutečnost, že jíž několikrát jejich výšky apod. Je tu jakási naděje, že vše se „zplichtí"
v minulém století se objevily návrhy na zásadní změnu ÚP
kompromisem tak, že vlk se nažere a koza zůstane jakžkoncepce z dosavadní centralistické na decentralizující.
takž celá. Je však třeba si všimnout vývoje centrálních
Jelikož se začátkem sedmdesátých let tato změna neprooblastí jiných měst (Frankfurt nad Mohanem, Berlín apod.),
sadila, stává se nyní situace PPR již velmi kritickou. Od té
abychom pochopili, že naděje na konec přílivu investic je
doby také rozsah Prahy částečně přerostl přirozené meze,
nereálná. Ten bude pokračovat a PPR bude časem obklodané terénem. Kromě toho se domnívám, že je možno vypena se všech stran administrativně-obchodní pustinou,
sledovat optimální vztah mezi rozsahem Prahy a velikostí
přičemž historické centrum nemůže zůstat ušetřeno osudúzemí České země, tak jasně vymezené horami, který by
ných změn. Kromě toho nepříznivé podmínky odradí mnoměl být respektován. Další růst města má také nepříznivý
ho investorů od úmyslu usadit se v Praze a ti přejdou ke
vliv na veřejnou infrastrukturu, která se komplikuje a ne„konkurenci", tj. zamíří do jiného významného sředoevropúměrně zdražuje. Doprava v centru města se stává těžko
ského města. Ostatně nelze zjistit, kolik z nich již Praha
zvladatelnou. Atd.
takto ztratila. Praha však potřebuje obojí: zachovat PPR
nedotčenou, ale také umožnit vznik silného administrativStanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
ně-obchodního centra. A jestliže nebude ÚP koncepce změč. 86 k postupu přípravy strategických dokumentů pro
něna
z centralistické na decentralizující, dopadne pokus o
rozvoj Prahy a Středočeského kraje z ledna 2000 upozorkompromis
v centru Prahy tak, že ztratíme obojí. Praha
ňuje: „Územní plán Prahy předběhl práce na územním plápřijde
nejen
o „kozu", ale i o „vlka".
nu velkého územního celku Pražské aglomerace, takže nebylo možno jejich obsahy koordinovat a ve variantách
posoudit možnou dělbu junkcí ve středočeském prostoru. Skepse k možnosti záchrany
Varianty neobsahoval ani koncept územní prognózy Pražské aglomerace,ani je neobsahuje pracovní znění návrhu Skepse k možnosti vytvořit druhé centrum pro Prahu má
územního plánu velkého územního celku Pražské aglome- ovšem dva vážné důvody
race. Byla tak přeskočena klíčová etapa koncepčního uva- - Je vůbec možné přesvědčit mocné nadnárodní společ:
žování o tom, jak vyřešit střet zájmů na ochraně kulturnínosti, aby umístily svoje administrativní a obchodní proho a přírodního dědictví hlavního města Prahy s tlakem
vozy mimo centrální oblast města?
na jeho další rozvoj, jak nepřekročit určité přirozené meze
růstu Prahy, nekomplikovat a nezdražovat dalším centralis-- Založení nového centra mimo území vlastní Prahy včetně
tickým posilováním její váhy v osídlení související technic- rychlodráhy by si vyžádalo značné náklady a „my na to
kou a dopravní infrastrukturu." Stanovisko STUŽ zůstalo nemáme".
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K první pochybnosti: Naštěstí pro Prahu je dokázáno příkladem pařížské „Quartier la Défense", že plánovité založeni druhého centra mimo centrální oblast města může být
dokonce velmi úspěšné. Jde o to, učinit nové centrum přitažlivé pro náročné investory. V Paříži byla v předstihu vybudována mohutná technická základna nového centra. Pod
horní pěší úrovní se skrývají v šesti dalších úrovních Osice
parkovacích míst a veškerá technická infrastruktura Centrum je napojeno perfektně na všechny druhy dopravy.
Investoři mohou stavět nad touto základnou svoje výškové
objekty takřka bez omezeni. Zatím co ve vlastním centru
města představuje každý stavební zásah velké komplikace
a je velmi nákladný a kromě toho dopravní přístup při hustém provozu centra bývá značné ztížený, v novém centru
má investor polovinu starostí i nákladů. Dnes investoři
považují umístění v novém centru Paříže za vysoce reprezentativní. Pro svoje supermoderní pojetí se Quartier la
Défense stalo i turistickou atrakcí. Ekonomický i kulturní
úspěch tohoto odvážného městotvomého činu je nesporný. Počáteční investice veřejných prostředků se bohatě
vyplatila. Paříž zachránila svoje tradiční centrum před devastující transformací a navíc byla obohacena o silné nové
centrum administrativně obchodní.
Ke druhé pochybnosti. Máme na to? Je známo, že rozvoj velkoměsta vyžaduje v každém případě obrovské prostředky. Jde však o to, použít je účelně. Proto je nutné
hodnotit záměry a projekty z dlouhodobé perspektivy, kterou je třeba vidět v desítkách i stovkách let. Přílohou územních plánů má být hrubý nástin nákladů, což umožňuje
posoudit výhodnost různých variant. V případě Prahy
je potíž v tom, že je nemožné určit hodnotu PPR, neboť je
nesmírná a bude časem ještě narůstat, jako je tomu u vzácných uměleckých děl. Takže v oblasti dlouhodobých ekonomických úvah představuje PPR kartu, kterou nelze přebít. To znamená, že jen taková ÚP koncepce Prahy může
obstát v soutěži variant, která trvalou udržitelnost PPR
umožňuje. Správné položená otázka tedy zní: „Jak získat
potřebné prostředky?" a nikoliv, zda na to máme.

Neznámý ueleprojekt ÚČOV
V tomto směru je velmi poučný případ nové čistírny odpadních vod pro Prahu, o kterém stojí za to se podrobněji
zmínit. Návrh nové ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV)
je obsažen v územním plánu Prahy. K nové čistírně mají
být vedeny všechny pražské splašky do vzdálenosti 30 km
(nebo 7 km v druhé variantě) tunelem. Toto gigantické veledílo za mnoho desítek miliard by snad mělo smysl, kdyby
Praha dosáhla několika milionů obyvatel, ale i v tom případě by se jisté hledala méně nákladná možnost. Přitom
v současné době objem splašků poklesl a další pokles se
očekává s postupným přechodem na oddílnou kanalizaci
s využitím dešťových vod. Kromě toho je na Trojském ostrově možnost rozšíření. Je možno také počítat se zdokonalováním technologie čištění. Ačkoliv jde snad o největší
veřejnou investici pro Prahu v současné době, není projekt nijak popularizován a veřejnosti je prakticky neznámý. Pro doplnění cituji ze stanoviska STUŽ č. 86: „Tak se
např. dále sleduje výstavba nové Ústřední čistírny odpadních vod pro Prahujako nesmírně ekonomicky i technicky
náročná investice, anižje ověřeno, zda by sejí nebylo možno vyhnout.." A dále: "..mohou být vadné výsledky dosavadního nekoncepčního a nekoordinovaného postupu or-

NÁZORY

Princip rozvoje Prahy jako strukturovaného města vlastní Praha s ukončeným růstem ajedno (první etapa)
přidružené město se silným centrem, určeným hlavně
pro rozsáhlé administrativní provozy, které by jinak
zaplavily centrum Prahy.
gánů veřejné správyJvcovány do dokumentů mezinárodní
důležitosti, žádáme, aby byly tyto okolnosti zmíněny
v Posouzení vlivu Národního rozvojového plánu ČR 20002006 na životní prostředí a aby sejimi zabývala vláda ČR
dříve, než budoujako ostudné objeveny orgány EU, což by
mohlo ohrozit budoucí možnost kojinancování rozvoje tohoto prostoru z fondů EU". Po uplynutí 1 a 1/2 roku od
podání stanoviska STUŽ příslušným orgánům veřejné správy zjišťujeme, že projekt nové ÚČOV je obsažen s oběma
variantami v pracovním znění územního plánu VÚC pražského regionu. Jakmile bude plán VÚC schválen, získá se
tím legální podklad pro start 1. etapy projektu, kde se očekává významná podpora z předvstupních fondů EU.
Projekt ÚČOV si zaslouží mimořádnou pozornost ze strany ochránců historické Prahy. Jeho realizace by byla pro
PPR osudná. Byla by tak fixována centralistická ÚP koncepce Prahy se všemi negativními důsledky. Hrozba je konkrétní a je nebezpečí z prodlení. Ve hře jsou desítky miliard, které mohou být použity k nenávratné škodě Prahy,
nebo k jejímu prospěchu. Bylo by např. možno za ně realizovat technickou základnu druhého centra pro Prahu po
vzoru Paříže. Příklad ÚČOV ukazuje, jak naše nepružnost
a neschopnost odpoutat se od zastaralých projektů a přežité ÚP koncepce Prahy může vést až k neuvěřitelnému
plýtvání veřejnými prostředky. Je tu také otázka, zda prosazením koncepce „samovývoje" nebylo zneužito celého
cyklu územního plánování pro krátkodobé podnikatelské
záměry v rozporu s dlouhodobou prosperitou Prahy. Potvrzuje se to, co vědí všude na Západě, že totiž působení
„volného trhu a svobodného podnikání" může být rozvoji
města prospěšné pouze v tom případě, když je silná veřejná správa usměrní.
Pro záchranu světově proslulé historické Prahy je jistě
možno získat mezinárodní solidaritu a pomoc. K tomu je
však potřeba, aby veřejná správa doma v Praze byla úplně
a objektivně informována o možnostech vývoje města, tj.
měla k dispozici variantami prověřenou optimální ÚP koncepci. Pomohlo by, kdyby orgány ochrany památek, ne-
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vládni organizace a pražská veřejnost s pomocí významných politiků si vynutily pořízení nových územních plánů
regionu a města, zpracovaných na základě variant, kdy
hlavním kritériem bude zachování PPR nedotčené,
s možností její regenerace.

prostředí a přispěly ke specifickému pražskému kulturnímu klimatu. Pro odlehčeni PPR a postupnou modernizaci
centra se využije rezerv v přilehlém území ochranného pásma (pokud nějaké zůstanou), a to zejména pro objekty,
jejichž velké měřítko a velká potřeba dopravy jsou neslučitelné s historickým prostředím (viz Palác kultury, nyní
Kongresové centrum). Ostatně v té době již bude jistě výStudie regenerace historické Prahy
voj historické Prahy usměrňován zákonem. Potud předAby se odborná i neodborná veřejnost vymanila z představy,
stava uvolněné a regenerované PPR, která se zatím jeví
že kompromis je jediná možnost obrany, bylo by snad účelné
jako plané snění.
zpracovat již nyní ideální návrh na regeneraci PPR, bez
ohledu na to, co se dnes považuje za reálné. Je možné si
představit situaci, kdy nové administrativně obchodní cen- Slepice, která snáší zlatá vejce
trum mimo vlastni Prahu a stále rostoucí zájem turistů o Tragický osud, který se chystá pro Prahu, je shodný
PPR natolik posílí ekonomiku Prahy, že správa města již
s osudem životního prostředí naší planety. Vědci ekologonebude pod tlakem nedostatku vlastních zdrojů ochotná vé konstatují, že lidstvo připravuje samo sobě katastrofu
ke kompromisům, škodlivým pro PPR. Celému historické- tím, že bezohledně čerpá a ničí zděděné přírodní zdroje.
mu jádru Prahy se bude věnovat mimořádná péče. Ke cti Tito vědci zjišťují, že prostředky pro nápravu jsou známé a
přijde dělení činností na takové, jejichž setrvání v centru vyzkoušené a že by dokonce jejich celosvětová aplikace
Prahy je vhodné a na ostatní, které jsou tu nežádoucí. Pro nemusela znamenat snížení životní úrovně vyspělých zemí.
administrativu, která nesouvisí s vrcholnými funkcemi
Podivují se, že jednáme, jako bychom vůbec neměli děti.
města a státu, budou zavedeny v centru Prahy tak nevýPtají se, k čemu bude našim potomkům bohatství, které
hodné podmínky, že se i existující administrativně-obchodni s takovým úsilím a bezohledností hromadíme, když jim
provozy budou postupně přemísťovat do nového centra,
zároveň odevzdáme zničenou Zemi. Nynější situace ve výsnad s výjimkou nepočetné reprezentace. Městská správa voji Prahy připomíná onu pohádku, v níž lidé podřezali a
bude dbát na stálé zlepšování a kultivování zdravého a
snědli slepici, která snášela zlatá vejce. Pohádka ukazuje
příjemného prostředí historického centra a o jeho charak- názorně rozdíl mezi okamžitým ziskem a dlouhodobou proteristický „obytný" ráz. Podaří se snížit intenzitu využití
speritou. Je nepochopitelné, že lidstvo jde nyní cestou okaúzemí, nehodnotná zástavba vnitrobloků bude nahrazena
mžitého zisku na úkor dlouhodobé prosperity. Tuto orienzelení, budou omezeny plochy pro automobily a rozšířeny
taci společnosti bude nutno v Praze překonat. Na otázku,
plochy pro pěší. Automobilový provoz bude podstatně ome- zdaje Praha trvale udržitelná, je možno odpovědět: ano,
zen, jakmile se zredukuje množství pracovišť. Prostředí cen- jestliže se podaří změnit zastaralou a přežitou ÚP koncepci
tra se stane přitažlivé pro stálé obyvatele, kterých bude
Prahy. Je to ještě možné, ale času zbývá málo. Jsme účastpřibývat spolu s vybavením „pro lidi". Stavební zásahy ne- níky nesmírně závažného období, kdy se vývoj Prahy dobudou již motivovány snahou investorů o maximální vyu- stal do zlomové (prahové nebo mezní) situace. O osudu
žití pozemků (zisk) ani požadavkem nápadné odlišnosti (re- Prahy na staletí se rozhoduje nyní.
klama). Půjde naopak o to, aby stavby se zařadily do
Jan Skokanek

AŤ VEDE OKRUH SUCHDOLEM
Letos v červnu vyzvali starostové čtyř pražských obvodů občany, aby podpořili výstavbu silničního okruhu přes
Suchdol v petici. Pokud paměť o plánování města Prahy
sahá, byla trasa okruhu přes Suchdol snad ve všech plánech, je v nynějším územním plánu, dokonce byla
v regulačním plánu z roku 1931. V tomto plánu byl také
vedle vesničky příslib velké výstavby, která se pak stala.
Okruh se však dosud nestal.
Již nemá smysl zkoumat jiné varianty. Nejde již o porovnání dopadu na přírodu, ač se to jistě děje podle zákona. Jedná se o problém existence starobylého města, které se nyní stává nicotnými investicemi do užitečných
dopravních staveb stále neobyvatelnějším, dokonce i pro
menšinu automobilistů vysedávajících v autech. Jiné varianty byly bud bezvýznamně daleko, jiné mohou poškodit Prahu víc než nestavění, jako by to jistě způsobily silnice a mosty přes Tróju anebo tunely pod Hradčany,
Dejvicemi a Stromovkou.

Je s podivem, jak se v tomto případě chová samospráva a státní správa. Je vážná chyba vyzvat spokojené
s oficiální trasou, aby podepisovali petici. Jako by se úředníci zřekli své schopnosti sami spočítat, kolika lidem ta
stavba prospěje, jako by se báli mít rozum. Jako by nedokázali neprodlužovat podružné procedury. Jako by ta petice měla být mlžením či výmluvou za větší chyby při konkrétní přípravě stavby.
Suchdolské ne okruhu nemá ponížit zbytek města na
slabochy, kteří se nemotorně přesvědčují o správnosti své
věci. Suchdol se jako pražské předměstí stavěl s vědomím
okruhu. Suchdol si již vybral část své ceny za příjezdní
silnici do města a bude vybírat dále.
Klub Za starou Prahu považuje výstavbu suchdolské
trasy okruhu za předpoklad k omezování provozu aut ve
vnitřním městě. Proto žádáme vedení města, aby trvalo
na uskutečnění mnohokrát přijaté a nejvhodnějši trasy
okruhu přes Suchdol.
Martin Krise
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PRAŽSKA ARCHITEKTURA ZTRÁCÍ SVÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRVKY

Mříž pod domovním
znamením známého
staroměstského
domu U Medvídků
na Perštýně
Tvář architektury byla a je odrazem své doby, jejího životního slohu, kulturní úrovně společnosti a nepochybně i vkusu stavebníka a architekta. Ještě počátkem 20.
století byl každý nově postavený dům pýchou svého majitele, reprezentoval jeho sociální zařazení, společenské
postavení, funkci či hodnost. Přesto již tehdy pomalu přímý vztah vlastníka k jeho domu dohasínal. Zatímco
v předchozích staletích se stavebník honosil i tím, že dům
vyzdvihl k okrase města, tehdy, počátkem 20. století, se
jeho zájem přesouval spiše k ekonomickému zhodnocení
U Větrostřelce, domovní
znamení domu čp. 91
v Karlině

investovaného kapitálu, které bylo zajišťováno pravidelnými výnosy z nájemného. Tento zdroj příjmů byl však již
po první světové válce a ještě spíše po roce 1938 nejistý.
Rok 1948 pak přinesl radikální změny ve vlastnickém
vztahu k nemovitostem. Jejich správu a péči o ně převzal
stát, zastoupený anonymní byrokracií OPBH bez jakýchkoli závazků a ohledů k architektonickým hodnotám svěřených objektů. Nastala postupná devalvace obytné architektury již samotným přesunem politického zájmu na
výstavbu bytovek v sídlištích, při které solidní řemeslnou
práci nahradily stereotypní prvky s maximálním uplatněním náhradních materiálů, zejména umělých hmot.
V šedesátých letech přinesl nastupující trend - modernizace staršího bytového fondu - nelítostné transplantace
prefabrikáty, zejména typizovaných trojdílných oken do
stylových fasád, pochopitelně bezohledně k proporcím
architektury. Oškubávání slohových výzdob omítky a
nahrazování původních domovních dveří a vrat nevkusnými plechovými výrobky se počítalo k hlavním úspěchům
OPBH při vykazování částek, jež na modernizaci každým
rokem vynakládaly. Jistěže se to projevilo v prémiovém
ohodnocení jejich pracovníků při minimální námaze, protože nedostatek řemeslnických kapacit byl největší potíží
pro řádnou údržbu. Nejvíce utrpěly přízemní partie domů,
kde bývaly obchody. Úzké a vysoké otvory, v jejichž horní
části bývál světlík, se rozšiřovaly betonovými překlady pro
širokou výkladní skříň. Kované mříže světlíků končily ve
sběru stejně jako původní dveřní kování, již dávno nefunkční táhla zvonků, klepadla a jiné ozdoby, které už
přežily dobu své užitečnosti. Na výměně se podíleli i sami
nájemníci, pro které byl těžký domovní klíč zbytečnou
zátěží kapsy. I tam, kde staré dveře zůstaly, nahradil starý mechanismus patentní zámek, bohužel už jen s hliníkovou nebo bakelitovou klikou. Nezájem a lhostejnost
k jakýmkoli uměleckým hodnotám byly hlavní příčinou
nenahraditelných ztrát drobného stavebního detailu. Nemálo k tomu přispěl i zvýšený zájem zahraničních turistů, zejména ze západního Německa. Zdejší touha po tvrdé měně a poměrně snadná možnost vývozu drobných
prvků při nepatrné hraniční kontrole takového transakce
podporovala.
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Uvedme několik příkladů ztrát. Při opravě fasády domu
čp. 695-1 v Masné ulici sejmuli zedníci domovní znamení
poštovní trubky s ozdobnými střapci, které zachránila
správcová domu. Na radu Klubu Za starou Prahu je předala Muzeu hlav. města Prahy. Ovšem znamení větrostřelce na empírovém domě čp. 91 takové štěstí nemělo.
Zmizelo se sutí v kontejneru, protože prýjiž bylo počasím
značně poničené. Stejný osud potkalo táhlo zvonku
na renesančním portálku domu čp. 686-1 v Masné ulici.
Podobný pokus o zcizení mosazné sovičky na portálu
Platýzu dopadl šťastněji. Sovička se po čase navrátila na
své místo a byla pevně osazena do fasády. Táhlo procházející sevřenou lidskou pěstí však nenávratně zmizelo.

Novogotická mříž v Karlině, čp. 222 a 240
sedmdesátých let. Více než metrákový klenák s vytesaným
hroznem není možné nepozorovaně odnést a nepochybně
se na krádeži podíleli stavební dělníci. Jedinou útěchou
pro nás může být hypotéza, že snad skončilo v rukou tuzemského sběratele a není definitivně ztraceno...
Snad by bylo možné některé ztráty nahradit, pokud
je k dispozici fotodokumentace a nebo se zázrakem zachránily v depozitářích. Majitelé restituovaných domů se
ostatně snaží i přes nepřízeň regulovaného nájemného
napravit necitelné zásahy minulých desítiletí a vrátit architektuře původní vzhled, kteiý přispívá k oživení uličního prostoru stavebními prvky, jejichž význam nebyl
dosud náležitě doceněn a s výjimkou snad jen domovních znamení ani odborné zpracován.
Zdeněk Dušek

Kované držadlo táhla zvonku domu čp. 686-1
v Masné ulici
Při modernizaci hostince U medvídků na Perštýně zmizela kovaná mříž nadedveřního světlíku, kterou uvádí Zdeněk Wirth ve své publikaci o domovních znameních.
Podobným způsobem skončily lité ozdobné mříže novogotických domů v Karlině na Sokolovské poblíž viaduktu, čp. 222 a 240, kde navíc byly zbytečně odstraněny i
kované železné dveře bývalých krámců. Totéž pak se stalo i u domu čp. 1061 -II Na Poříčí. Přímo skandálním způsobem bylo odcizeno cenné barokní znamení zlatého hroznu při demolici domu čp. 906-11 v Jindřišské ulici koncem

Půvab drobných kovaných detailů nelze nahradit
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I. BIENÁLE
TECHNICKÉ PAMÁTKY A KONVERZE OBJEKTŮ INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURY

Ševčinský důl
součást
Hornického
muzea
v Příbrami.
Zasedání proběhlo od 14. do 16. června 2001 a bylo přímo symbolické, že se konalo v Ekotechnickém muzeu
v Praze - Bubenči, památkově chráněném areálu bývalé
čistírny odpadních vod. Součástí Bienále byla výstava fotografií úspěšných příkladů konverzí technických památek, připravená pracovníky Státního ústavu památkové
péče a Národního technického muzea v Praze. I když byl
její obsah omezený, vypovídací účinek dokumentace je
neobyčejně cenný a schopnost působení na odbornou
i laickou veřejnost vysoká.
Jednání zahájil ing. Svatopluk Zídek (Kolegium pro
technické památky CKAIT a ČSSI). Následné referáty
PhDr. Josefa Štulce a prof. ing. arch. E. Hlaváčka se
v širších souvislostech zabývaly fenoménem industriálních a technických památek v současné realitě památkové péče a důvody narůstajícího zájmu o průmyslové dědictví v České republice a v zahraničí s doložením
diapozitivy významných zahraničních projektů a realizací. V příspěvku PhDr. J. Hladkého jsme byli seznámeni
se zdařilou rekonstrukcí a novým využitím vodní elektrárny v Písku a novou náplní bývalé sladovny. Vodárenské stavby reprezentovaly příklady rekonstrukce Podolské vodárny v Praze a Chválkovické vodárny v Olomouci.
Arch. M. Hlaváček prezentoval zachráněné a nově využité
objekty firmy Auto Škoda Mladá Boleslav. Chuchelská
vápenka, unikátní industriální stavba, projekčně zpracovaná, stále čeká na svého investora.

ny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší
průmyslové architektury.
Druhý den zasedání byly předneseny příspěvky na
aktuální témata a uvedeny příklady nových realizací. Arch.
J. Sova prezentoval vývoj rekonstrukce Petřínské rozhledny, arch. M. Motyčka seznámil účastníky semináře s akci
Sovovy mlýny, které jsou před dokončením, i když rozporné stanovisko ke skleněnému artefaktu přetrvává.
Transformace průmyslových lokalit v Karlině na polyfunkční centra (arch. Koukolík) a industriální stavby
s možností rozvoje mésta v holešovickém meandru (arch.
J. Cígler) jsou nadějí, že se daří najít východisko
k záchraně industriální architektury na území hlavního
města Prahy.

Významnou část referátů představovaly příspěvky
o problematice záchrany industriální architektury ve
Vítkovicích na Ostravsku a o postojích široké veřejnosti
k průmyslovému dědictví.
V sobotu 16. června uspořádali organizátoři pro účastníky Bienále výjezdní exkurzi do prostoru Pacoldovy vápenky v Chuchli, prohlídku dolu Ševčiny v Příbrami a na
závěr návštěvu areálu Smíchovského pivovaru.
Co říci závěrem? Vystoupení účastníků, jejich fundované příspěvky, doplněné vypovídací fotodokumentací a
v neposlední řadě i profesionální a organizační úroveň
jednání si zaslouží obdiv a poděkování. Od počátečních
amatérských snah nadšených jedinců je nyní patrný vstup
odborné veřejnosti do procesu záchrany našeho dědictví
První den zasedání skončil společenským setkáním
s přiléhavým názvem Pod parou, jehož se zúčastnil mi- industriální architektury. Zdařilé příklady památkových
objektů a areálů oslovují stále širokou veřejnost a přenistr dopravy J. Schling, který s účastníky zasedání posvědčují nás o tom, že nastoupená cesta je správná a spobesedoval. Poté následovala tisková konference. Mimolečnosti prospěšná.
řádným zážitkem pro účastníky zasedání byla prohlídka
Ekotechnického muzea - chráněného areálu staré čistírMilan Polívka
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DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY
Pražský hrad 5. 4.-31. 10. 2001
V pořádání reprezentačních výstav má Pražský hrad
již svoji tradici. Deset století architektury navazuje na
výstavní projekty věnované dílu Josipa Plečnika či době
vlády Rudolfa II. Výstava výjimečná svým obsahem a rozsáhlostí byla zahájena 5. dubna 2001 ve Vladislavském
sále prezidentem republiky.
Hlavním kurátorem celého projektu byl architekt Miroslav Řepa, který se svého úkolu zhostil skvěle.
Na světě je jen málo mést, kde je možné během jedné
procházky obdivovat ukázky všech architektonických slohů, a právě Praha je jedním z nich. Pražský hrad, pokladnice evropské kulturní historie, se právem stal nejvhodnějším místem pro mimořádný výstavní projekt,
jakým je Deset století architektury.
Na otázku, jaké je základní pojetí výstavy, odpověděl
hlavní kurátor architekt M. Řepa: Pro tak složité a rozsáhlé témajsem zvolil cestu scénogrqfvckou. Práce se zvukem a světlem v autentických prostorách výrazným způsobem umocnily zážitek na cestě za dějinami stavebních
slohů v prostorách Starého královského paláce, leto-

hrádku Královny Anny, barokní Jízdárny, Císařské
konírny a Rothmayerova sálu. Zcela zvláštní postavení ve všech výstavních prostorách zaujímají modely,
jejichž vypovídací schopnostje pro širokou laickou veřejnost mimořádná. Ostatní výstavní prostředky vytvářejí
jejich doplňky.
Významnou roli hraje hudba, která spoluvytváří atmosféru u jednotlivých expozic spolu se světelnými efekty a nahranými hluky z tržišť a ulicí.
Každá expozice má svoje zvláštnosti a unikáty.
V románském podzemí a v gotických sálech dominují modely baziliky ze Záboří nad Labem a Pražského hradu v době románské a gotické, rotunda sv. Kateřiny ve
Znojmě a odlitky oken románského biskupského paláce
v Olomouci.
Českou renesanci hostí Belveder - letohrádek královny Anny. Nejpřitažlivějším prvkem je bezesporu v prvním
patře koláž fiktivního renesančního náměstí, v jehož
středobodu je model rondelu Jindřichohradeckého
zámku.
Dobové utváření krajiny a přírody v expozici baroka je
prezentováno rozměrným modelem areálu zámku a kláštera v Kuksu spolu s četnými vyobrazeními Šporkovy stavební a krajinářské činnosti. Zajímavým prvkem je
v prostoru Jízdárny stav, v jehož vrchlíku se promítají filmové snímky kleneb a kopulí barokních kostelů.
Devatenáctému století vévodí v prostorách Císařské
konírny zmenšená replika zámeckého skleníku v Lednici
včetně rostlin, fontány a dokonce i živých papoušků
v kleci. Cíl zdokumentovat výtvarně rozmanitou dobu od
železničních viaduktů, městských bran, kolonád lázeňských měst až po vrcholnou ukázku fontány z Blanska
byl bohatě naplněn.
Přehlídka projektů a staveb ze století dvacátého se
odehrává v sále Plečnikova žáka O. Rothmayera. Obdiv si
zaslouží málo známé vily a kovový nábytek architekta
L. Žáka, ušlechtilý pavilon ze světové výstavy v Paříži
architekta Krejcara, vilaTugendhat Meis van der Rohe,
věž na Ještědu architekta Hubáčka a jako rarita nablýskaný automobil Tatra 87 z roku 1947.

Putování po deseti stoletích architektury pozdě odpoledne končí. Nejde zdaleka o běžný typ výstavy, kde je
návštěvník zahlcen množstvím informací, fotografií
a textů.
Deset století architektury je svým pojetím vzrušující
zážitek, který návštěvník může prožít za jediný den.
Helena Polívková

Letohrádek královny Anny
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ÚVAHY NAD KNIHOU
ZANIKLÉ HRADY, ZÁMKY A TVRZE ČECH

Jiří

Ulovec

ZANIKLÉ
HRADY,
ZÁMKY
A TVRZE

ČECH<a

V roce 2000 vyšlo v pražském nakladatelství LIBRI záslužné dílo PhDr. Jiřího Úlovce „Zaniklé hrady, zámky a
tvrze Čech."
Tato práce by neměla být chápána jen jako soupis historických staveb, které tzv. společensky a ekonomicky
dožily, takže v duchuJUozofie zákona evoluce byla přirozenájejich likvidace, aby tak nepřekážely dalším kvalitativně hodnotnějším kreativitám vývoje lidské společnosti Touto ideologií minulých totalitních desetiletí, která
žel přežívá v určitých společenských polohách myšlení i
dnes, mnozí zodpovědní omlouvají svoji spoluvinu na díle
této zkázy.
Až člověka zamrazí, když listuje mapkami jednotlivých
oblastí Čech, na nichž jsou tyto ztráty zaneseny. Zvlášť
smutné je, že nejsou postiženy jen oblasti pohraničí, ale i
samotné památkové bohatství vnitřních Čech. Poohlédneme-li se dnes na místech po těchto zničených většinou
drobných sídlech, která se vyvíjela po staletí, shledáme,
že žádné nové hodnoty je nenahradily, ale naopak postižená městečka a vesnice je postrádají jako ztracená krajinotvomá a urbánní významová těžiště. Tyto kulturní
ztráty nesmíme oželet jako nevyhnutelnou oběť živelné
vlny kulturního selhání své doby, proti níž nebylo obrany. Musí zůstat v našem kulturním vědomí i nadále.
V naší společnosti však převládá trvalá nechuť otevřené
reflexe. Nelze přijmout jakousi pasivní morální kompenzaci v politickém zániku společenských struktur, které
cílevědomě a celoplošně ničily tyto historické stavby, často
včetně vesnic a městeček v hraničních, těžebních a vojensky obsazovaných oblastech, v kterémkoli regionu stá-

tu včetně vzácných a rozsáhlých krajinných celků. Nenahraditelné jsou ztráty až hanebně nekultumě ničených
drobných šlechtických sídel, jichž se ve velké míře zmocnila zemědělskoprůmyslová velkovýroba, jejíž samoúčelný přístup, posvěcený politicky úkolovaným mandátem
zajištění výživy lidu, vedl tuto agrární autokracii k ideálu
postupné obilné stepizace české krajiny, která si však až
do této doby udržela bohatou strukturu své barokní a
klasicistní rozmanitosti.
Naší nadějí nad tímto rozvratem, způsobeným bezohledné nerozumným zásahem člověka do přírody, je její
samočinná vnitřní dynamika a schopnost hojit své rány.
Globální ekologicky účinný program, kterým bychom se
snažili napravit škody, pomohli přírodě k její obnově a
který by se uskutečnil v celostátní dimenzi ve vědomí lidí
a v reáliích, dosud postrádáme. Ovšem naproti tomu,
zatímco poškozená příroda má naději, ztracené historické památky nahradit nelze. S nimi jsme ztratili i možnost
citlivou a kultivovanou obnovou proměnit mnohé z nich
ve skutečné skvosty vysoké umělecké, historické a nakonec i společenskoekonomické hodnoty.
Pro ozřejmení těchto souvislostí připomínám zcela náhodně některé případy uvedeného seznamu:
V roce 1983 byl zcela bezdůvodně odstřelen zámek
v Mimoni, jehož monumentální historické průčelí, obrácené do náměstí (jakási obdoba pražského Valdštejnského náměstí), dodávalo tomuto prostoru vznešenou

v v

Hrušov (Mladá Boleslav), východní průčelí věže
se vstupem do pater, tvrz zbořena roku 1959
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Horní Hraničná (Cheb), zámecká budova, stav kolem roku 1881, zbořena 1977

důstojnost a gradaci. Po jeho ztrátě a dalším znehodnocení městských domů se stal exteriér náměstí jen jakousi
tržní návsí.
V jiném případě, po zlovolném demolování unikátní
renesanční radnice a dalších destrukcích historických
staveb v Horním Slavkově, ztratil originálně rostlý hornický urbanistický útvar logiku své soudržnosti a proměnil se v dnešní zástavbový chaos.
I ve vesnické struktuře najdeme případy těžkého významového poškození způsobeného zánikem dominujících drobných panských sídel. Připomeňme si jen osud
vzácné vazby centralizující patrové goticko-renesančněbarokní tvrze se zachovanými vnitřními detaily, obehnané vodním příkopem a chráněné věží se slovanskou
návesní okrouhlicí, v jejímž středu byla umístěna.
Tato vzácná stavba v Nahém Újezdci byla v roce 1964
bezdůvodně a bez předchozí řádné dokumentace odstřelena. Dnes se stala ves bezvýznamnou a ztratila výhled,
který mohla získat citlivou rekonstrukcí tvrze, jako skutečné jedinečnosti a perly tohoto kraje, napojením na mariánskolázeňský turistický okruh.

Výčtem podobných ztrát bychom mohli pokračovat.
Autor knihy Jiří Úlovec ve svém díle eviduje 207 drobných sídel, ztracených v období totalitní moci, musíme si
však uvědomit, že jsou to ztráty jenom v Čechách, bez
Moravy, Slezska a bez církevní architektury ve všech českých zemích. Tato situace klade otázky vzhledem
k minulosti, z které se nemůžeme vymanit, ale i
k budoucnosti, za niž poneseme odpovědnost. Ani devadesátá léta nepřinesla zásadní zlom v myšlení a regeneraci hodnotového vztahu společnosti ke své minulosti a
kulturnímu dědictví. Stále je ještě ohroženo mnoho drobných historických staveb, zvláště kostelů, kaplí a venkovských plastik, a nepřijde-li včasná záchrana, i tyto
budou postupně zničeny. Stále vidíme památky jen v tzv.
hodnotových kategoriích a péčí o vybrané případy saturujeme naše svědomí odpovědnosti. Pro leckteré české
historické město má jeho zámecká panoramatická silueta stejnou hodnotu jako panorama Hradčan pro Prahu.
Drobná panská sídla se svým měřítkem a půvabem nelze
nahradit velkými renesančními zámky a pomíjet tak základní významové rozlišení.

Neméně bolestné jsou ztráty zmizelých krajinných
dominant, jakou byla tvrz v Hrušově v mladoboleslavské
žírné rovině. V poválečné době byla zneužita jako obilný sklad a když se v důsledku nezodpovědného přetížení objevily trhliny, místo žádoucí technicky jednoduché
opravy byla v roce 1959 provedena mnohem nákladnější demolice včetně spodní masivní gotické části.
V roce 1966 byl dodatečně zbořen i renesanční obytný
objekt tvrze.

Centralizující zájem státní péče o vybrané elitní památky spolu s nedostatečnými veřejnými prostředky způsobuji, že ty se již v přiměřené míře nedostanou do okrajových oblasti obcím a městům, která vlastní a spravují
četné, často velmi významné, historické areály, pro které
z místních omezených rozpočtů nelze mnoho uvolnit,
a tak místní regionální kultura, kdysi plná nadšeni a energie, upadá postupně do beznaděje a památky dále
chátrají.
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Svojkov (Česká Lípa)Jihozápadní zámecké průčelí
Pohlednice z počátku 20. století Zbořeno po požáru 1958

V naší době se k naší spokojenosti sice podařilo zabránit svévolnému ničení památek, ale vyvstal nový hrozivý nepřítel, dnes již organizované skupiny vykrádačů,
jimiž jsou postiženy převážně církevní památky. Až jednou někdo provede bilanci vykradených kostelů, tato bude
děsivá.
Pohlédneme-li do naší i světové historie, shledáme
jakési ničivé postoje proti hmotné kultuře minulých generací snad ve všech společenských i národních entitách
všech dob. Nejedná se tedy o specifické psychosyndromy
naší moderní doby. I nyní v ní můžeme nalézt bohaté
a specifické formy českého talibanu.

Budoucí formy ochrany kulturního dědictví bude nutno postavit na mnohem vážnějších základech, než je ekonomická a společensko-vlastnická hodnota. Poslední události protikulturní revoluce na středním východě nám
znovu ukázaly, že tyto vazby mohou vyprovokovat ještě
zuřivější ničitelskou nenávist. Ovšem, abychom viděli vyváženěji tuto dobu, bylo by autorsky záslužné vypracovat
katalog ohrožených nebo ke zkáze určených památek.
Závěrem je nutno autoru knihy Zaniklé hrady, zámky
a tvrze Čech Jiřímu Úlovcovi poděkovat za jeho záslužné
a inspirující dílo, které naší veřejnosti předložil.
Josef Hyzler

: ZA STAROU PRAHU :

SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
KLUBU ZA STAROU PRAHU
Návštěva u členů a příznivců
Klubu ve Znojmě
a v národním parku Podyjí
18. - 20. 5. 2001
Foto: Daniela Sýkorová

Pochodovalijsme po polních cestách jejichž konce
nebyly v dohledu.
Vpravo Karel Novotný, hlavní organizátor výpravy.

Zájmy členů
Klubujsou
všestranné.
Prof. Z. F. Daneš
z USA studuje
moravskou
bylinku.
KLUBk
•®

STAROU
PPAHII

Výkladům moravských přáteljsme naslouchali se zájmem
i napětím. Zleva K. Bečková, J. Hyzler, H. Turková, M. Stloukal
generální ředitel Národního muzea.

Zážitek na celý život. Prohlídka románské krypty kláštera v Louce.

Chvíle odpočinku
a posilnění v trávě.
Zprava R. Biegel,
J. Hyzler, H. Turková
a D. Portešová

HERGETOVA CIHELNA
Hergetova cihelna v akvarelu paní Marie Novákové,
kmotřenky posledního barona Hergeta, která dodnes bydlí v domě čp. 101-IH
v areálu cihelny v bytě s oknem, z něhož byl v roce 1932 namalován tento obrázek.

Pohled ze stejného okna po 69 letech.
Foto Richard Biegel, únor 2001
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