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VLADIMÍR PISA:

Památková péče v Praze — jak byla a jak bude
prováděna
Památková péče j e organisována a vykonávána na území Prahy odborem kultury rady Ústředního národního výboru hlavního města Prahy
jako krajským orgánem památkové péče od roku 1951. Před tím byla tato
péče prováděna Státním památkovým úřadem, který byl přejmenován
v roce 1951 na Státní památkový ústav a posléze na Státní památkovou
správu. Tato instituce byla pověřena ministerstvem kultury, jako orgánem II. instance, k různým úkolům, dodnes, žel, statutárně ne řádně
určeným, což vedlo v minulosti k neujasněnosti cíle práce a funkce tohoto
orgánu v Praze.
Cíl pražské památkové péče je od začátku věcně konkrétní a ideově
jasný; zachránit historické jádro Prahy jako c e l e k světové urbanistické
hodnoty spolu s jednotlivými objekty a menšími územními celky v ostatních částech Prahy od zkázy, a to jejich plným využitím pro hospodářské
a kulturní potřeby současné společnosti. Pro současnou potřebu musí býti
historické objekty předem upraveny, čímž budou také zabezpečeny na
další staletí od zkázy.
Historické objekty dělíme v Praze na několik kategorií podle jejich
původního určení a dnešních možností využití.
1. Objekty, jejichž původní určení nebude změněno, ale přizpůsobeno soudobé výši techniky a života společnosti:
a) obytné domy — hlavní obsah reservace
b) technické -památky — mosty, silnice, vodní kanály a štoly
c) kultovní stánky — kostely, kláštery a synagogy.
2. Objekty, jejichž původní určení bude změněno pro služby současné
společnosti:
a) paláce a dvorce světských a církevních feudálů a měštanů
b) technické památky — vodárenské věže, kašny, mlýny, náhony, staré
manufaktury a továrny
c) kultovní a kulturní střediska staré společnosti — některé kláštery,
odsvěcené kostely a synagogy, plochy nepoužívaných hřbitovů
d) obytné objekty, které se nehodí pro moderní byty nebo jsou svědky
historické události velkého významu, lidová architektura, rodně domy,
historická shromaždiště politického nebo kulturního významu,
3. Objekty, které již ztratily své původní určení a mohou zůstat jen vzprovým dokladem pro určitý stupeň hospodářského, společenského a kulturního vývoje lidstva, bez přímé služby dnešní společnosti:
a) zříceniny staveb — viditelné nad povrchem zemským
b) vykopávky staveb — pod povrchem nebo v objektech
c) kultovní plastika mimo kultovní stánek — sochy, kapličky, Boží muka,
křížové cesty, morové sloupy
d) náhrobní plastiky na používaných i nepoužívaných hřbitovech r - výtvarná díla, náhrobky zasloužilých osóbhostí.
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Objekty celé této kategorie se konservují a zachovají jedině tehdy, jsou-li
cenným dokladem vývoje umění nebo lidové tvorby nebo jsou pamětníky
důležité události místního nebo širšího významu, nebo jsou nedílnou pohledovou součástí obrazu krajiny i města.
I. Ozdravění a využit! historických objektů bude prováděno podle
těchto kategorií:
1. a) Obytné domy: Ozdravění se musí uskutečnit ruku v ruce s bytovou výstavbou na volných pražských prostranstvích, protože je nutno
téměř všechny historické objekty před úpravou pro moderní bydlení úplně
vystěhovat od dosavadních uživatelů. Proto asanaci historického jádra
může jedině provádět generální investor nové bytové výstavby Prahy.
Projekční a ostatní dokumentaci dodá odbor kultury rady XJNV hl. města
Prahy.
b) Mosty: Historické mosty udržuje pro současný provoz správa místního hospodářství a ČSD — (Karlův most, železniční most z Karlina do
Holešovic). Silnice: Většina pražských ulic a silnic jdou po staleté trase.
Pro současnou potřebu jsou udržovány a přizpůsobovány taktéž místním
hospod, rady XJNV hl. města Prahy. Stoly: Rudolfova štola slouží stále
stejnému účelu — napájení rybníků v Parku Julia Fučíka, je upravována
vodním hospodářstvím rady UNV hl. města Prahy. Běžná údržba bude nadále prováděna dosavadními správci objektů, jímž stále slouží bez ohlekiu
na stáří.
c) Kultovní stánky: Kostely a kláštery, sloužící kultovním a církevním
potřebám a výkonům budou nadále udržovány Státním úřadem pro věci
církevní, jako správcem církevního majetku, který slouží církvi k výkonu
kultu a správy církevních záležitostí.
2. a) Feudální paláce a objekty, které se nehodí svou stavební povahou
pro adaptace na byty a nejsou již správně nově využity a obnoveny, upraví
pro vhodné využití ten investor, kterému budou určeny k užívání. Na př.:
Ministerstvo zahraničních věcí upraví palác pro zastupitelský úřad, ministerstvo školství a kultury adaptuje palác pro museum, obrazárnu, vědecký ústav vysokých škol nebo ČSAV, resp. bude využito staré sídlo pro
representační účely státní správy nebo obchodu.
b) Vodárenské věže se upraví pro archivy a depositáře kulturních
hodnot pro svoji dobrou stavební kvalitu a isolovanost od ostatních objektů
z požárních důvodů. Investorem bude uživatel archivu nebo depositáře.
Kašny slouží dnes pro osvěžení vzduchu a k okrase města. Jejich údržbu
bude nadále provádět odbor kultury rady tJNV hl. města Prahy, protože
jejich poslání je ryze kulturní, t. j. slouží okrase svou výtvarnou hodnotou.
Mlýny (na Čertovce) budou upraveny na vhodná skladiště nebo sochařské
ateliery pro svou velikou prostoru. Investorem bude uživatel skladiště
nebo ČSVU pro ateliery. Vodní kola těchto mlýnů budou udržována v činnosti odborem kultury rady tJNV hl. města Prahy pro další zachování rázu
Čertovky a světoznámých pohledů z Kampy a Karlova mostu. Mlýny na
Novotného lávce jsou určeny pro rozšíření Karlových lázní. Investorem
bude Lázeňská a rekreační služba. Staré manufaktury, pokud budou zjištěny právě prováděným soupisem, budou udržovány a zhodnoceny Museem
hl. města Prahy nebo Národním technickým museem. Náhony budou naÁ

dále udržovány vodním hospodářstvím ONV, protože jsou stále v činnosti
a slouží novému provozu, jako na př. Čertovka k výkonu vodních sportů
a cvičebním účelům ITVS — Tyršův dům.
c) Kláštery, které byly odňaty církvi po r. 1945 nebo dříve z užívání
pro kultovní účely, musí býti bezpodmínečně využity jako c e l k y především ke kulturním, vědeckým a školským účelům. Instituce, jako ČSAV,
Karlova universita, musea, obrazárny budou investory úprav a zabezpečení
těchto mnoha dosud špatně využitých klášterních celků vysoké ceny, které
soustavně chátrají. Odsvěcené kostely a synagogy (za Josefa II. a za nacistické okupace) musí býti upraveny pro kulturní využití, jako varhanní
koncertní síně, nebo ponechány jako doklady stavitelství minulých dob
s vhodnou museální instalací. Investorem budou kulturní instituce. Plochy
nepoužívaných hřbitovů budou využity jako veřejné sady správou sadů
ÚNV hl. města Prahy.
d) Rodné domy význačných osobností nebo objekty historických událostí se upraví jako památníky podle nařízení příslušných orgánů jako
v případě hostince u Kaštanů nebo Leninova musea. Lidová architektura
se upraví pro museální účely s instalací péčí musea, jež je dostane do
správy. (Na př. statek v Bohnicích čp. 1.)
3. a) Zříceniny budou nadále udržovány odborem kultury rady ONV,
pokud nejsou využity jako součást objektu, majícího svoje poslání a správu.
b) Vykopávky budou nadále konservovány a udržovány odborem kultury rady ONV hl. města Prahy, pokud nejsou konstruktivní a výtvarnou
součástí budovy využité jiným správcem, který se má povinnost starat
stavebně o celý objekt i po stránce jeho kulturní a výtvarné hodnoty.
c) Kultovní plastiky mimo kultovní stánek bude udržovat nadále odbor
kultury rady ONV hl. města Prahy.
d) Historické a umělecké náhrobní plastiky a hroby bez péče ná používaných a nepoužívaných hřbitovech (přeměněných na sady) bude nadále
udržovat odbor kultury rady ONV hl. města Prahy, který bude tak, jako
dosud pečovat o hroby zasloužilých osobností v péči obce pražské.
Je nutno zdůraznit, že správci a majitelé všech objektů mají zákonnou
povinnost se pečlivě starat o objekt a udržovat jej v dobrém stavu, ať je
jakéhokoliv stáří; z titulu památkové ochrany se jejich povinnost nepřenáší
na orgány majetkové péče, které zůstávají pro tyto správce a investory
složkou kontrolní, poradní a odbornou.
V historických objektech Prahy máme skryty mnohé cenné reservy
pro všechny obory dnešních potřeb; neboť mnoho objektů je nevhodně
využito na skladiště, provozovny a tovární kanceláře, které do vnitřního
města nepatří a jejichž působiště bude třeba postupně přemístit mimo
město nebo na jeho okraj. Historické objekty se upraví pro řádné bydlení,
pro kulturní a vědecké stánky a pro representační potřeby státní správy,
obchodu a cizineckého ruchu i zastupitelských úřadů.
Zásady pro úpravu jednotlivého objektu:
1. Je nutno provésti přesné zaměření dnešního stavu objektu, které
by sloužilo jako podklad pro další projekční a dokumentární práce. Může
být provedeno ještě v užívaném objektu.
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2. Do vykresleného naměření se zanesou výsledky historického a stavebního rozboru objektu, který sé provádí taktéž za současného využití
(t. zv. povrchový průzkum). Podle výsledků výzkumu se zjistí původní
vzhled půdorysu, do kterého se může již určit nejvhodnější náplň a možnosti vestavění nových hygienických zařízení (koupelen a záchodů), kuchyní, spíží a kotelen ústředního vytápění. Výsledek průzkumu nám též
ukáže, jak velké byty se mohou v objektu zřídit. Původní výtvarný půdorys
je směrodatný pro budoucí využití objektu. Dnes bývá povětšině znesvářen
různými nevhodnými přestavbami, přístavbami a domy jsou znehodnoceny
nástavbami pater a dvorními přístavky, které vzaly domu světlo a vzduch.
Tyto změny, vzniklé nejvíce v minulém století, netvoří památkovou podstatu objektu a jsou pro nás bezcenné. Musí býti při úpravě objektu odstraněny a domu vrácena jeho výtvarná podoba a účelný, prostorově
hodnotný půdorys. Tak se dům stane opět prostornější, vzdušnější a světlejší, jak byl při své výstavbě. Vrátí se i městu bývalé velké prostory
dvorů a zahrad, které zdobily Prahu ještě na konci XVIII. století. V bývalých palácích se určí jejich budoucí poslání taktéž podle původního
půdorysu a výtvarně hodnotného uspořádání. Budou určeny pro kulturní
a representační využití veřejných orgánů. Původní výtvarný půdorysný
stav je směrodatný pro určení budoucí náplně historických objektů pražských. Minimálními změnami se ušetří na vlastních stavebních nákladech
při adaptaci a dům dostane navíc hodnotnou původní výtvarnou podobu,
během věků setřenou.
3. Po určení náplně a podle výsledku průzkumů se provede projekt
I. stupně, t. j. úvodní projekt. Již v tomto stadiu prací bude nutno objekt
vystěhovat, aby projektant si mohl ověřit jeho stavební stav po všech
stránkách.
4. Stavební plány (II. stupeň projekční) budou potom vypracovány při
vystěhované a otevřené stavbě. Bylo by žádoucí, aby projektanti těchto
úprav připravili jen jeden stupeň projektové dokumentace, a to přímo
stavební plány, což jim umožní právě vystěhování stavby a její otevření
při jasném určení a programu budoucího využití.
5. Při otevřené stavbě a pracích na stavebních plánech a pochopitelně
i při vlastní stavební akci si historický archeolog a umělecký historik ověří
pravý stav historického narůstání stavby a provede úplnou vědeckou dokumentaci vývoje objektu. Tímto průzkumem — t. zv. hloubkovým průzkumem — který není samoúčelný, protože se provádí při sondách stavebního průzkumu a při stavebních úpravách bez zvláštních nákladů a bez
zdržení stavby, se získá jasný obraz o vývoji objektu, a tím i nakonec
o celém stavebním vývoji města a našeho stavitelství vůbec. Je třeba
srovnat naše výsledky s výsledky sousedních států, kde historická archeologie a historický urbanistický průzkum měst a vesnic je na velmi vysokém
stupni a věnuje se mu všestranná péče a podpora. U nás máme schopné
lidi, kteří již svou práci začali dělat a dosáhli pozoruhodných úspěchů,
uznaných plně i v cizině, ale v celku není dosud věnována dostatečná pozornost a péče tomuto vědnímu oboru, který účinně pomáhá při budování
nových měst a jejich navazování na historickou zástavbu.
Uvedeným postupem musí býti připravena všestranná dokumentace
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úprav v c e l ý c h domovních blocích nebo celého ú z e m n í h o p r o s t o r u , aby i stavba mohla býti provedena plynule proudovou metodou ve
velkých celcích najednou; Ušetří se tím čas i stavební náklady, hlavně při
provozních zařízeních stavby a konečný efekt bude vždy mohutný a příkladný.
Předběžný program vlastního postupu asanační akce v Praze:
I. Hástalsko — anežská čtvrt na Starém Městě. Území ohraničené na
severu nábřežím, na západě Kozí ulicí, Haštalskou ulicí a náměstím na jihu
a východě spolu s budovou ÚNV a ministerstva obchodu, je nutno vrátit
lidsky důstojnému bydlení, výtvarně hodnotnému v celku i v detailu s kulturním středem, bývalým klášterem bl. Anežky České, který bude upraven
pro Museum hlavního města Prahy (s instalací stavebního vývoje města
á sbírek lidového gotického umění, které by našlo důstojné umístění
v klášterních kostelech). Celá tato čtvrt je již zaměřena, ukončen je
i historický, kapacitní a stavební průzkum. Je proveden již ideový náčrt
asanace území s určením budoucího využití jednotlivých objektů. Právě
se provádí detailní stavební a historický průzkum v klášteře čp. 811/L,
spolu se základními stavebními úpravami již prozkoumaných objektů.
Odbor kultury rady ONV hl. města Prahy zajistil ve spolupráci s bytovým
odborem rady ÚNV hl. města Prahy postupné vylidňování celého území
tím, že uprázdněné byty nejsou nově obsazovány. Anežská čtvrt je dnes
ve velmi špatném stavu a je skvrnou na obraze Prahy. Všechny práce je
nutno urychlit řádným přísunem finančních prostředků, úplným vystěhováním bývalého kláštera čp. 811/1. a okolních domů, určených podle plánu
k zbourání. Dále by měly být urychleny průzkumné a projekční práce,
které nejsou prováděny vlivem vnějších zásahů dosti pružně a jsou předmětem kritiky odborných i laických kruhů. Při této oprávněné kritice se
dosti často ozývají i hlasy, u kterých není pohnutkou pomoc při této
namáhavé práci na záchranu a využití kláštera. Horší však bylo, když práce
plánované pro minulý rok nebyly plně provedeny pro neshody u těch
míst, kterým by především měl ležet na srdci prospěch celé akce. Je skutečně záhadou, proč na příklad odbor pro výstavbu rady ONV hl. města
Prahy odmítl provádět v roce 1956 stavební dozor při této akci, když při
určování prací pro rok 1956 v lednu téhož roku, požádal sám ústy svého
zástupce o další provádění stavebního dozoru, jako v létech minulých.
Otázka stavebního dozoru byla plně vyřešena až koncem února r. 1957.
Přímý investor, t. j. odbor kultury rady ONV hl. města Prahy nemá technické síly. Při akci „Anežka", jak se nazývá ve zkratce obnova klášterního komplexu, musel v minulém roce dozorčí práce provádět externí orgán
Státní památkové správy, který ovšem byl v kontaktu přímo s touto správou, po dohodě s odborem pro výstavbu a byl určen bez vědomí přímého
investora stavebních prací, t. j. odboru kultury rady ONV hl. města Prahy.
V roce 1957 plánuje odbor kultury rady ONV hl. města Prahy jako
investor v rámci dokumentační přípravy obnovy celé čtvrti a úprav
kláštera tyto práce:
li Investiční úkol asanace celé čtvrti s ideovým náčrtkem přestavby.
2. Harmonogram asanačních prací s určením náplně jednotlivých objektů
v celé čtvrti.
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Reprodukce plánu Starého Města s vyznačením budov, které maji býti zachovány -podle
článku „Regulace Starého Města v Praze", uveřejněného ve Věstrúicu Klubu za Starou Prahu, ročrák XIII, č. 1—6 z května r. 1929. Tento plán již vykazuje řadu zlepSení v nazírání
na záchranu historického jádra Prahy. Je však ničena dále HaStálsko-aneSská čtvrt. Blok
mezi Celetnou ulici a Ovocným trhem není chráněn jako celek do hloubi parcel domů. Stejným osudem, t. j. zachováním fronty
jsou postiženy i dalSí bloky středověkých domů.
Románská fcůc v Řetězové ulici a dům čp. 238/1. při Betlemské kapli nejsou taktéž uvažovány k zachování! Opět byly zřejmě posuzovány podle fasád.

3. Úplnou projekční dokumentaci výstavby první části územ!, t. j. novostaveb na volném místě mezi kláštery Milosrdných Bratří a bl. Anežky.
4. Úvodní projekt výstavby kláštera bl. Anežky (čp. 811/1.) pro Museum
hl. města Prahy.
5. Dokončení úprav v kostele sv. Františka a pokračování v úpravách
dalších klášterních kostelů pro instalaci Národní galerie.
6. Pokračování detailního průzkumu a vědecké dokumentace kláštera spolu
se zajišťováním stavebně porušených částí objektu.
7. Průzkum stavebního stavu obytných domů ve čtvrti (otevření stavby),
pokud budou vyklizeny od dosavadních uživatelů.
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Reprodukce plánu Starého Města se zakreslením budov, které mají býti zachovány podle Pamětního spisu užšího výboru „Soupisné komise král. hlav. města Prahy" o návrzích v konkursu na upravení Starého Města v roce 1910. Uveřejněno v druhém svazku Zpráv komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy v roce 1910. Nejsou vůbec, až na malé výjimky,
respektovány historické bloky a urbanistická skladba vývoje města. Je proveden na př. surový zásah do bloku domů mezi Husovou třídou
a Liliovou ulicí, úplně je zničena skladba okolí kláštera bl. Anežky České a domy u Týnské ulice. Zničena je i románská fale v Řetězové ulici! Stará Rychta s Havelskou branou není
vyznačena jako umělecky neb historicky cenný objekt'.

II. Nový Svět na Hradpanech. Tato čtvrť malých domků u paty pražského Hradu bude zachována jako malebný svérázný celek, připomínající
vesnické zastavění tohoto území již z prvních dob existence Hradu. Po
přestavbě bude tu hezká čtvrť domků v zahradách, podobně jako na Františku na Starém Městě. Budou v ní byty občanů, zaměstnaných v nejbližším okolí. Ve čtvrti je provedeno zaměření. V příštím roce je nutno
začít s postupným vystěhováním čtvrti.
Podle vzoru a zkušeností asanace obou jmenovaných čtvrtí se přikročí
v dalších letech i k úpravě dalších bloků reservace Prahy I. V mnoha
z nich je již provedeno zaměření, historický průzkum a další rozbory
dnešního stavu spolu s návrhy asanací a budoucí náplně. Jsou to bloky
domů mezi těmito ulicemi:
Malá Strana:
1. Mostecká — Josefská — ministerstvo financí — Dražického náměstí.
2. Lužická — Karlův Most — Míšeňská.
Staré

Město:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karlova — Husova — Linhartská — Malé náměstí.
Karlova — Seminářská — Husova.
Ungelt — Týnský dvůr mezi Týnskou — Štupartskou.
Blok Karolina mezi Celetnou a Ovocným trhem.
Celetná — Štupartská — Templ (jen zaměření!).
Románský dvorec na místě čp. 222 a 946 na Starém Městě mezi Liliovou
a Řetězovou.
7. Karlova — Liliová — Anenská — Karoliny Světlé (je právě prováděn
průzkum podle starého zaměření).

Je vidět, že je již provedena řada přípravných prací a schází to hlavní
k pokračování projekční dokumentace: vystěhování těchto bloků od současných uživatelů, provedení stavebních plánů a konečná asanace spolu
s podrobnou vědeckou dokumentací stavebního vývoje. Většina uvedených
bloků bude určena k obývání, příslušným službám obyvatelstvu a částečně
i pro kulturní a správní využití v rámci území UNV hl. města Prahy.
Mimo tyto detailní průzkumy historických bloků vnitřního města provádí Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze
i rozbor historického narůstání širší oblasti našeho hlavního města. Jsou
zkoumány staré cesty, spojující historická sídliště, která jsou dnes již
součásti Velké Prahy, nebo s ní životně souvisí. Není bez zajímavosti, že
některé z těchto obcí, dnes málo významnýtíh, měly přímou souvislost
s Prahou v raném středověku a byly význačnými sídlišti vládnoucích českých rodů. Leč o těchto zajímavých faktech nám poví výsledky objevných
průzkumů kolektivu pracovníků Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze. Je jistě na místě zde zdůraznit, že
formy práce tohoto ústavu přinášejí naší památkové péči mnoho nového,
a to jak v přípravných pracích k projektové činnosti (průzkumy všeho
druhu), tak i v návrzích na oživení a stavební záchranu historických celků
a jednotlivých objektů.
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Reprodukce plánu Malé Strany s vyznačením budov, které měly býti zachovány podle Pamětního spisu „Soupisné komise král. hlav. města Prahy" z r. 1904, vypracovaného k návrhům z konkursu o úpravu Malé Strany. Uveřejněno v l. svazku Zpráv komise pro soupis
stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy z r. 1904. Z plánu
je zřejmé, že jsou chráněny jen jednotlivé budovy a na ochranu urbanistického celku nebylo ani pomySlerú. I některé budovy, kde dnes nalézáme význačné doklady vývoje města,
nebyly chráněny, jako na př. objekt čp. 529/111., 62 a 63/111., 322 a 323/111., a řada dtůHch
jiných velmi cenných objektů, které neměly ovSem výrazné fasády a tudíž zřejmě nestály
za ochranu.

Pro zdárné pokračování akce je nutno:
Schválit již provedené ideové náčrty asanace.
Provést a schválit investiční úkoly asanace.
Určit investory asanace podle náplně, uvedené v investičním úkolu.
Zajistit investorům každoroční úhradu nákladu staveb.
Zajistit úhradu na stavební plány (odboru kultury rady ÚNV).
Zajistit úhradu na vědeckou dokumentaci (odboru kultury rady ťJNV).
Organisovat speciální stavební výrobu osamostatněním závodu HSV-1 —
Pražského stavebního podniku, pro pružné a plynulé provádění proudové
asanace celých bloků.
8. Zajistit dostatečnou kapacitu Státního ústavu rekonstrukcí památkových měst a objektů v Praze, který provádí pro Prahu jak práce projekční, tak i průzkumové a vědecko-dokumentační.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Při provádění komplexní asanace celých čtvrtí a bloků se nesmí však
zapomenout na běžnou údržbu ostatních domů. Budou to jednak domy
určené do budoucna k asanaci, jednak domy, které jsou již přizpůsobeny
k soudobé úrovni obývání nebo služeb obyvatelstvu podle výše uvedených
zásad dnešní památkové péče. O všechny tyto objekty se musí starat podle
zákona jejich majitelé nebo operativní správci, a to výlučně podle pokynů
orgánů státní ochrany památek. Domy určené k asanaci budou udržovány
jen základně, t. j. střechy, hlavní konstrukce, základní sanitární zařízení
pro nájemníky. Bude nutno usilovat však o vystěhování objektu v případě,
že závady budou tak veliké, že je nebude lze odstranit touto základní
údržbou. Objekty využité a upravené podle nových zásad pam. péče budou
běžně udržovány svými správci podle pokynů památkové péče. K zajištění
řádného chodu této údržby bude nutno učinit bezodkladně tato opatření,
kterými se odstraní dnešní vážné nedostatky na tomto poli:
1. Zajistit plný přísun finančních prostředků na údržbu obytných domů
Obvodních domovních správ, neboť výnos domů nestačí krýt zdaleka
základní údržbu.
2. Přidělit zvýšené částky na soustavnou údržbu objektů veřejných investorů, kde jsou již provedeny úpravy, aby objekty zbytečně nechátraly.
3. Stanovit konečnou formu financování základních oprav v soukromých
objektech, kde je situace nejvážnější a vyžaduje bezodkladného řešení
se strany finančních orgánů.
4. Vybudovat řádné stavební podniky místního hospodářství, které zaručí
kvalitní provádění památkové údržby po všech stránkách.
5. Vybudovat dobré projekční ateliery místního hospodářství pro projekci
detailních oprav. (Okna, dveře, výkladce.)
To je základní rámcový plán záchrany historického jádra Prahy a jeho
jednotlivých historických objektů spolu s plánem běžné údržby památkové
reservace. Odbor kultury rady ONV hl. města Prahy je krajským orgánem
památkové péče. K výkonu funkce bude nutno zajistit dostatečný personální stav. Dosud všechny úkoly preventivní péče, dokumentace a údržby,
vykonává v Praze jeden odborný pracovník. Základní počet pracovníků
krajského orgánu památkové péče bude šest. Tento počet představuje
jednotlivé buňky tohoto odborného a správního aparátu památkové péče
ONV hl. města Prahy, který se jistě v budoucnu rozšíří.
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II. Dosavadní způsob prováděni památkové údržby.
Výsledky památkové údržby na území Prahy jsou nedostatečné, protože nebyl dodržován výše uvedený postup a v základě byla porušena
vlastní reservační myšlenka. Hlavní příčiny těchto nedostatků jsou:
1. Bezplánovitá roztříštěnost akcí na různé objekty, místo soustředění
na celé bloky domů pro nedostatek náhradních místností.
2. Nedostatečná projektová dokumentace pro nemožnost otevření staveb
a neujasněnost cíle dosavadních zadavatelů.
3. Nedostatečná vědecká příprava pro nepochopení jejího významu u dosavadních řídících orgánů.
4. ftízení památkové údržby z mnoha míst pro nedostatek zákonných
předpisů a nařízení a nejednotnost linie památkové péče.
5. Malá výrobní kapacita stavebních podniků a nedosti dobrá kvalita
jejich práce, hlavně stavebních řemesel.
6. Nedostatek kvalitních surovin pro stavební řemesela, jako tvrdých
dřev, dobrého železa a barevných kovů.
7. Nechuť orgánů nové bytové výstavby k zapojení asanace staré bytové
výstavby do plánu bytové výstavby v Praze pro získání náhradních
bytů.
8. Špatný systém nové bytové výstavby v Praze, kdy nebylo dosud pomáháno špatně bydlícím Pražanům, ale do nových domů stěhováni
převážně občani z venkova.
9. Živelná údržba objektů Obvodních bytových správ bez cíle dát těmto
domům soudobý komfort obývání při zachování historické hodnoty.
10. Špatné využití obytných domů na provozovny, skladiště, kanceláře,
a to mnohdy podniků, které neslouží místnímu hospodářství v Praze
vůbec. Nevhodné využití ničí domy více, než zub staletí. Nepřímo působí na stavební stav domů i zvýšená doprava těžkými nákladními
vozy, která je právě důsledkem umístění provozoven a skladišť ve
středu historického jádra města.
11. Nemožnost plné kontroly prováděných prací a dislokace místností
v historických objektech pro nedostatek pracovních míst pro památkovou péči v odboru kultury rady ONV hl. města Prahy. (Dosud
jeden odborný zaměstnanec, který obstarává veškerou agendu památkové péče, jak odbornou, tak i administrativní, dokumentační a
investorskou pro odbor kultury ONV.)
12. Nepochopení cílů památkové péče, která je jen součástí budování a
nikoliv samoúčelnou, ryze kulturní nebo musejní záležitostí.
Většinu hlavních příčin a nedostatků se podařilo odboru kultury rady
UNV hl. města Prahy důsledným přesvědčováním a hájením nové linie již
odstranit nebo alespoň zmírnit jejich následky. V dohodě s ministerstvem
kultury a ostatními orgány rady ONV hl. města Prahy se podařilo v polovině minulého roku odstranit hlavní nedostatek, t. j. dvojí řízení památkové údržby a formu financování přikázanými úvěry a obstarávání
projekční dokumentace přímo Státní památkovou správou bez vlivu krajského orgánu památkové péče. Dále bylo již zahájeno jednání o zapojení
asanace bytových čtvrtí do výstavby nové Prahy a další jednání o zlepšení
spolupráce příslušných orgánů při obnově historické Prahy. K odstranění
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všech nedostatků pomůže jedině navrhovaná decentralisace, kdy provádění
všech úkolů památkové péče přechází na krajský orgán.
Tři velké vládní akce obnovy a nového využití významných pražských
areálů, tvoří posud nejlepší ukázku památkové údržby v Praze. Obnova
Karolina, paláců pod pražským Hradem a stále probíhající úpravy a obnova
všech objektů na pražském Hradě jsou prováděny zhruba podle zásad,
uvedených v I. kapitole, i když v detailu by se měl stav ještě zlepšit.
Výhodou těchto akcí právě je, že jsou soustavně prováděny v předem vystěhovaných objektech. Zde byla získána řada zkušeností a ukázalo se
právě na příkladu obnovy širšího areálu Karolina, že uvedené zásady soustavného vědeckého výzkumu a řádné projektové dokumentace, prováděné
podle jeho výsledků, mohou jedině vésti k zdárným výsledkům po všech
stránkách. Této zásady nebylo plně užíváno při obnově paláců pod Hradem,
kde vědecké zisky úprav jsou malé a projekční dokumentace nebyla vždy
dodržována, ač právě v těchto místech se mohlo mnoho objasnit z počátku
Malé Strany a konfigurace terénu. Obnova Hradního areálu se děje za
spolupráce ČSAV — archeologického ústavu — Dr Ivan Borkovský —
a výsledky jsou pozoruhodné po všech stránkách a je za nimi vidět i práce
odborníků — architektů, jako zvěčnělého prof. Janáka, laureáta státní
ceny.
Obnova domů pro vojenskou správu se děje s vyloučením orgánů
památkové péče ÚNV hl. města Prahy. Jedině práce v objektech ministerstva vnitra jsou prováděny s přímou spoluprací krajského orgánu
památkové péče a stavebník vychází vstříc všem požadavkům; obnovy
jeho historických objektů jsou prováděny s velkými kulturními a vědeckými zisky. Za příklad jmenujeme právě probíhající obnovu Křížovnického
komplexu, úpravy v Břevnovském klášteře a zamýšlenou obnovu středověké hradební věže staromětského opevnění v bloku objektů mezi Národní
třídou a Bartolomějskou ulicí.
Otázkou obnovy pražské historické reservace se zabývaly již dvě
konference presidiální komise ČSAV pro pomoc při výstavbě Prahy, o nichž
bylo již dostatečně referováno, ale jejichž usnesení nejsou dosud plněna.
Dosavadní způsob údržby městské reservace je neudržitelný a potřebuje okamžitého zásahu a rozhodnutí ve smyslu našich požadavků
o plánovité a soustavné asanaci historického jádra Prahy pro současnou
potřebu. Pokud nebude vydáno okamžité rozhodnutí, bude zameškán opět
jeden rok pro zahájení soustavné obnovy, objekty budou dále chátrat a
obyvatelstvo bude žít nadále v úrovni nedůstojné dneška. Odpovědnost
za tento stav ponesou potom ta místa, kam jsou dosud marně posílány
zprávy a přípisy, upozorňující na vážný stav historické Prahy. Se stejným
výsledkem se dosud setkávaly zmíněné návrhy a zprávy presidiální komise
ČSAV pro pomoc při výstavbě Prahy.
Doufáme, že již velká řada varovných hlasů ž různých míst obsahující
též konkrétní návrhy na řešení situace, bude včas a vážně projednána na
kompetentních místech a učiněny patřičné závěry, řešící situaci s okamžitou platností.
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BOHUMIL HYPŠMAN:

K aktivu Svazu čsL architektů 20. 3* 1957
o směrném plánu hL města Prahy
Milí kolegové!
K diskusi o směrném plánu hl. města Prahy, včera pořádané, připomínám:
K bodu 3.: Zástavba proluk je otázkou obnovy, ale též hygienickou a památkářskou proto, že některé proluky se nedoporučuje plně uzavřít,
aby znovu nepovstala nedostatečná větrání uzavřených šachtových
dvorů. Zde je nutno postupovat od případu k případu, normalisovat,
ale zvláště řešiti část dvorního průčelí, která se stane s ulice viditelnou. Jmenovitě v sousedství památek ohledně.
K bodu 4.: Považuji slova „věnovat pozornost dopravním potřebám", jmenovitě levobřežní komunikaci, za nevýstižná. Nenarušit historický
prostor jest pojem, který si bude dopravář jinak vykládat, nežli
zastánce památek — zde celého města Malé Strany a Starého Města.
Určité slovo by znělo, že nutno od nich odvést kolejovou dopravu.
U tří tratí malostranských může se tak státi tunelovým řešením
petřínským s vyústěním na nejnižším možném vystoupení (do Myslbekovy nikoli Bělohorské). Odlehčí se tím zároveň Chotkově serpentině, již nebude nutno rozšiřovat. Vnitřní spojení mezi Starým Městem
a Malou Stranou provede okružní trať autobusová. Od Čechova mostu
Malou Stranou na most Legií a na Starém Městě vnitřním okruhem:
Skořepkou, Rytířskou, Králodvorskou, Dlouhou třídou, Staroměstským
náměstím k Čechovu mostu. Tento okruh autobusové trati spojí dokonaleji oba břehy z různých míst a dá se kombinovat další tratí od
smyčky u Prašné brány, Celetnou, Platnéřskou, Mosteckou na Hrad
a dlabačovskou smyčku, jako tratí průběžnou.
K bodu 5.: Třeba vzpomenout etap, kterými prošla otázka komunikační:
od dostředného prolamování před Staroměstskou radnicí, k průrazu
od Václavského náměstí, k proniku Letenskému, potom okruhy staroměstský a novoměstský spojené v cestě petřínské. Nejpozději zásobované tangenty od nuselského přemostění Hlávkovým mostem k severu a rovněž od jihu Italskou třídou, Žižkovem do Karlina a k východu. Průběžné trati nelze vést vnitřním městem. Vedení tramvajové
dopravy pod úrovní je nepostradatelné pro Křížovnickou ulici, kdežto
petřínskou se dá vyřešit spojení tramvajové nebo podzemní drahou.
K bodu 8.: Ideový program musí též zajistit světoznámé panorama Prahy,
jako památku nejvzácnější. žižkovská výšková stavba dókazujě, že
elegance a dokonalost díla nechrání před poruchami panoramatu, to
jest před disproporcí výškových staveb k panoramatu. Zákaz takových
staveb měl by se vztahovat na celou viditelnou kotlinu pražskou.
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Proti nebezpečí zde hrozícímu musí již směrný plán rozhodnout jednoznačně vzhledem k opakujícím se snahám přidat krásám obrazu Prahy
ještě neurovnalost siluety měst amerických. V malostranském panoramatu není snesitelná ani přeměna sklonitých střech ve vodorovné,
protože není možno spojití její obraz s obrazem měst orientálních.
Tyto připomínky nedotýkají se plánovaného zdokonalení města pro
nový život.
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TIMOTEUS Č. ZELINKA:

Ochrana starobylých názvů
Snad se zdá, že jméno ulice, náměstí, čtvrti nebo samoty je něco tak
proměnlivého, prchavého, že snad ani nestojí za tó se nad ním zamyslet.
Vždyť často několik desetiletí stačí, aby název jednoho a téhož místa se
změnil třeba několikrát. A konečně, vždyť nejsou neznámé důvody, kdy
jméno, zúžené jen na orientační smysl a poslání, může se lehce proměnit
v číslo. A některá jména již daleko do čísla nemají (I. Jihovýchodní, II. jihovýchodní, IV. Jihozápadní a pod.). Ale přece jen v městech, která mají
již několik století svého života za sebou, není vždycky tradiční název
něčím jen náhodným, bezvýznamným. Ba právě naopak, někdy jména pomístná, po případě proměny jmen mohou zastupovat historický pramen,
nebo ho aspoň vydatně podepřít. Víme-li na příklad, že Provaznická ulice
dostala jméno po usedlých provaznících a zjistíme-li, že se v pramenech
tohoto názvu užívá od určité doby, pak máme potvrzeno, že provazníci
zde byli usedlí při nejmenším od té právě doby.
Názvy pomístně můžeme dělit do několika skupin. Především jsou to
názvy, které vyplývají z místní skutečnosti a jsou do jisté míry obrazem
zevního vzhledu (Jáma, V tůních, Dlážděná, Dlouhá, Široká a pod.). Tyto
názvy bývají velmi staré a jsou s topografického hlediska charakteristické
a výmluvné (Dlouhá od roku 1310, Dlážděná — Na dláždění od 1378 a pod.).
Ale do této kategorie náležejí i názvy, které prozrazují i proměnlivý vnější
vzhled. Mívali jsme v Praze ulici Na blátě, nebo Blátivou (Havlíčkova).
Zvlášť pokud se týče špíny byli naši předkové někdy ve výrazech názvů,
které se dostaly i do písemných pramenů, tak vulgární, že si netroufáme
ani naznačit tato jména, kterým se na příklad „honosila" dnešní Saská
ulice na Menším Městě pražském. Ale Pražané byli i nejednou národem
vtipným a tak dávali právě těm zanedbaným koutům města názvy zvlášť
lichotivé, jimž bylo nutno rozumět v opaku. Tak vznikla jména ulic Fialková,
Liliová, Zlatá i Nekázanka. Prvé dvě něhou, čistotou a vůní měly naznačit
ironicky pravý opak, Zlatá svou barvou měla připomenout svůj pokálený
stav a konečně Nekázanka, ať se okolo jejího jména hromadí všelijaké pověsti a výklady, není nic jiného než ulice neukázněná pokud se týče čistoty,
vzhledu a snad i života. — Sem patří také ulice Krokevní (dnešní Nerudova) od dřevěných krokví kladených napříč, aby mohly povozy spíše vyjet
strmým srázem. Škoda tohoto charakteristického názvu. — Mohli bychom
jmenovat další a další jen v našem městě, ale tento druh jmen je domovem
i v jiných městech a stejně je nutno želet, že se někdy názvy tak starobylého rázu nahrazují jmény novými. V takových jménech je zachováno
kus historie.
Jsou však také pomístně názvy, které vznikly následkem nějaké rozhodující události, která pro místo měla mimořádný význam. Tu však již
nutno dobře hodnotit, zda jde o název starý, vžitý již před staletími, nebo
o název, který na první pohled vypadá jako starobylost sama, ale ve skutečnosti je novým pojmenováním na základě historického zjištění či studia.
Velmi starý název je Pohořelec, jehož odůvodnění po požáru již v husitské
době je očividné. Z téhož důvodu vzniklo i jméno Spálené ulice — té staro16

dávné cesty ještě před založením Nového Města Karlova od Perštýna k Vyšehradu — a byl to požár v roce 1518, který si vyžádal za oběť značnou
část celé té klikaté ulice a obdaroval jménem i sousední ulici Černou,
kteréžto jméno je prý od očazení při onom zhoubném požáru v roce 1518.
A od toho roku se již setkáváme pravidelně s těmito názvy. Stejně starobylý — řadu set let se objevující název je „Na bojišti".
Velkou skupinu názvů nejen pražských, ale i v městech celé naší vlasti,
representují jména podle povolání a zaměstnání usedlého obyvatelstva, po
případě podle řemesel, které provozovalo. A právě historie těchto názvů,
často i v minulosti dost proměnlivých, poví mnoho jak odbornému badateli
tak i prostému a nadšenému zájemci. Názvy tyto ukazují na kolektivnost
usazování některých řemesel, ukazují na změny struktury města, když se
řemeslníci museli stěhovat a v neposlední řadě to ukazuje i na činnost
řemesel dávnó již vymizelých. Z dlouhé řady, které se nám zachovaly,
jmenujme jen něco málo: Platnéřská, Kostečná, Celetná či Caletná od calty
— pečiva podobného naší housce, jméno známé již od rpku 1300, Sanytrová
od výrobců sanytru potřebného k výrobě střelného prachu, řemeslo, které
spolu s jircháři patřilo mezi řemesla „nevonná", však také čtvrt V jirchářích se často zaměňovala za název „V smradařích". Dále pak Truhlářská, Soukenická, Masná, Provaznická a mnoho jiných. Měli jsme však
v Praze také ulici Ševcovskou (část ulice Karlovy), Tandléřskou, Pasířskou,
Sirkovou (nikoliv od výrobců sirek, ale výrobců sýry), Kožišnickou a pod.
Také obchod poznamenal již v dávných dobách jmény mnohé ulice a
náměstí. Dodnes se zachoval název V kotcích, Uhelný trh, Ovocný trh,
Senovážná ulice, ale zmizely již k mnohé škodě názvy: Kůrný trh, V kuchyňkách, Rybí trh, ale také Slanečkový trh, Ovocná ulice, Slaměná ulicei,
Vaječný trh, Senný trh (náměstí) a jiné. Rozmístění řemeslnických a obchodních názvů ve městě je plastickým obrazem života ai často může
povědět víc než celé odstavce.
Je však celá řada jmen pražských ulic, která dnes již znějí docela
archaisticky a mnozí nejednou stojí před nimi v rozpacích. A přec jsou to
jména, která se udržela po staletí. Tak na příklad staročeské slovo opyš,
znamenající ohon nebo ocas, patřilo odedávna té svažující se části od
hradu ke Klárovu tam, kde je dnes klikatá ulička zvaná Opyš či Na opyši.
Mluví se již o vinici sv. Václava na Opyši od roku 1511. Pozemkům nad
Opyšem se kdysi říkalo Sviní hora, protože to bylo místo porostlé duby,
jichž žaludy spásala stáda vepřů. Také se vykládalo, že hradčanský vrch
má podobu mořského delfína a v obou výkladech klikatá cesta na příkře
spadajícím svahu připodobňovala se ocasu či opyši. — Také Moráň, Letná
či Leteň, Ovenecká ulice, Konviktská ulice, Bohdalec a jiné připomínají
velmi starý'původ, dnes nejednou nesrozumitelný.
Setkáme se ale i s mnohými názvy, navazujícími na skupinu, kterou
jsme uvedli na prvém místě. Připomínají totiž přírodní výjimečnost, která
dnes skutečně potřebuje výklad. Tak se zachovalo jméno, poměrně velmi
starobylé, ulice Růžová. Toto jméno v obměně ulice Růženné podle zahrady
plné růží se zachovalo již z roku 1418. Značného rovněž stáří je jméno
Na slupi. Mnoho však takových názvů již dnes v seznamech jmen ulic
a náměstí postrádáme. Tak jsme měli Aleje, Nové Aleje, Růžové stromořadí (!), Růžové údolí a jiných více.
17
2 — Sborník ,,Ochrana památek"

Máme ale také velkou skupinu názvů, odvozených od vlastních jmen.
A tu zase nutno velmi pečlivě rozlišovat jména starodávná, jichž se užívá
již několik století, a pak jména nová, daná třeba podle starých místních
poměrů ulicím či náměstím v době nedávno minulé. Typ skutečně starého
názvu podle vlastního jména je vrch Žižkov, jemuž se tak začalo říkat
brzy po slavné bitvě husitských vojsk. Poměrně starým názvem je ulice
Vodičkova po bohatém řezníku Janu Vodičkovi, který měl zde dům. Po
něm se nazývala ulice již v druhé polovici XV. století, ale nikoliv celá,
neboť části se říkalo Stará pasířská a části Na louži. Většina však jmen
tohoto druhu názvů pochází z nové a nejnovější doby a z nich jen nepatrná část skutečně navazuje na staré poměry místní, jako na př. ul.
Charvátova, — Mnoho ulic v nové době — a byl to zejména otec mnohých
pražských, názvů, archivář města Prahy Karel Jaromír Erben, který vymyslel celou řadu jmen — bylo pojmenováno podle názvů domů v té ulici.
Tak vznikla jména Kamzíková, Kaprová, Skořepka a mnoho jiných, která
vypadají sice starobyle, ale ve skutečnosti jsou to již jména umělá a novodobá. — Sedmdesátá a osmdesátá léta nám přinesla zvyklost pojmenovávat
ulice po vynikajících jedincích. Této novodobé zvyklosti bychom chtěli
dobře rozumět v nových čtvrtích obvykle moderního rázu, avšak i zde při
zakládání nových ulic je pro zachování dobré paměti potřeba přihlížet
k dřívějšímu stavu. Některé okrajové čtvrti našeho města do nedávná byly
ještě souvisle nezastavěné, ale byla tu celá řada usedlostí se zvláštními
a někdy charakteristickými jmény. Škoda, že všech těchto pramenů pro
pojmenování ulic nebylo použito ve větší míře. Ale ani to by se nemělo
přehánět, aby usedlost Klikovka dala hned jméno několika ulicím: Ke klikovče, Pod klikovkou, Na klikovce a pod. Skoda však, že stále ještě tato
stará jména mizejí ze seznamů skoro zbytečně jako na př. Pštroska a j.
Jména ulic, náměstí a vůbec míst v staré době nejen Prahy, ale i ostatních měst naší vlasti měla vždy úzkou vnitřní souvislost s životem nebo
vzhledem toho místa. Vyjadřovala památku, někdy i účel nebo podobu.
Proto staleté názvy by se neměly z docela náhodných důvodů opouštět.
Starobylé jméno je kolikrát kusem pohnuté i slavné historie, ve jménu
často přímo se zračí tep života. Škoda názvů: Poštovská, Přívozní, Slaměná,
Penízková, Mlýnská, Kočičí, Psí, Slunečná, Pasířská, Havířská (dnešní
jméno ulice Havířské vzniklo omylem z Haléřské podle majitele domu
Haléře či Hallera, původní jméno: V průlomu), Tovární, Kartouzská, Krokevní, Míčová, Umrlčí, Šmajchlovná, Vodní a mnoho jiných. Staré názvy
nutno chránit a pokud možno vracet se k těm, které byly užívány často
po celá staletí. Při tvoření nových názvů pak nutno nejprve přihlížet
k historickým poměrům místním, neboť právě tyto, byť odvozené názvy,
jsou docela příjemnou změnou a charakterem celých čtvrtí.
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BOHUMIL HYPŠMAN:

Mostecká ulice
Ale jsou aspoň při nejmenším tři skupiny budov, které by měly zústati a b solutně chráněny každé profanace, měly býti uchráněny od vandalismu za
cenu zlata, nebo za cenu krve, ale uchráněny: Hradčany, Malá Strana a Staroměstské náměstí. K tomu, aby se někdo odvážil jich se dotknouti, by bylo
třeba poblouznění ducha i srdce a i prostého rozumu vskutku neuvěřitelného
se strany městských úřadů.
Wil Ritfer: Z lásky ku Praze (1900). Na začátku hnutí staropražského.

Když před dvěma desítiletími byly bourány tuctové domy pocházející
z druhé poloviny devatenáctého století, postavené na místě renesančních
štítových domů úzkých průčelí, nepozastavil se nikdo, neboť nešlo o domy
nějak cenné, naopak doufali jsme, že i nová doba dovede vytvářeti hodnoty
po svém způsobu. Ale akciový podnik pojišťovna Koruna nehodlala stavět
k ozdobě Prahy, jako její městská konkurentka, která ze svých zisků postavila městskou knihovnu, nýbrž obírala se plány spekulačními, aby z pozemku malostranského vykořistila podnikatelské maximum. Nic jí neimponovaly snahy po očištění Malé Strany od škodlivých přístavků
devatenáctého století, kdy pro rostoucí počet obyvatel zastavoval se
kdejaký kout v městě sevřeném hradbami. Naopak, zastavovala staveniště
co nejintensivněji a svým vlivem docílila stavební povolení. Alespoň
vnějškově chtěla zabránit výtkám a vyhledávala pomoc vhodných projektantů, aby odpadly vady předešlého stavu.
Rozestavěná konstrukce ve válce zastavena, takže po dvacíti letech
má býti dokončena. Třebaže se k dostavbě přikročuje v době socialistické,
v době k památkám ohledné, kdy se stydíme za vykořisťovatelské činy
doby podnikatelské, nemá být ničeho měněno na nahuštěném zastavení
předválečného projektu, jedinečná příležitost ozdravit blok mezi Mosteckou ulicí a Maltézským náměstím má býti propasena a sousedům naopak
má být zabráněno získat přístup vzduchu a trochu slunečního ozáření.
Dvě desítiletí směli se na ně těšit, ale nyní mají být navráceni do nehygienických poměrů v 19. století vzniklých. To trpí projektantům nikoli
nějaký vydřidušský stavebník, nýbrž vojenská správa. Povolovací úřad
dovoluje provádět zastaralé zásady, ač má možnost trvat na moderním
způsobu zástavby, k sousedům a k hygieně ohledném.
Zde může uplatnit svoji pravomoc ONV 1, kterému je svěřena nejpamátnější část Prahy. Projekt vojenského obytného domu byl vystaven
na nedávné výstavě vojenského projekčního ústavu a v modelu později
také naproti staveništi ve výkladci Státní spořitelny. Model ukazuje jasně,
že obestavění staveniště děje se na útraty veřejné hygieny. Nejen to,
nýbrž vnějškově značí zhoršení stavu zbořeného: dva činžáky, jejichž rozdělená průčelí snáze zapadala do rázu ulice, nahrazují se jedinou hmotou
neúměrného průčelí. Menší dřívější jednotky měly daleko k uspokojivosti,
neboť na škodu původního stavu slučovaly úzká staveniště, ale byly daleko
vhodnější pro ráz ulice. Již v roce 1952 dalo plánovací oddělení vypracovat
v atelieru R (nyní samostatný ústav pro rekonstrukci památek, vedený
Drem V. Lorencem), schéma průčelí pro Mosteckou ulici pro její ráz úzkých
19
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průčelí přijatelné a projekční vojenský ústav také loni v tomto smyslu
pracoval, jak nám bylo dovoleno zhlédnout. Schéma zachovávalo štítový
ráz řady sousedních domů a s ním i hřebenů kolmých k ulici. Právě
v těchto podstatných prvcích leží starobylý ráz uliční od dob gotických
sledovaný, kdežto střechy a hřebeny s ulicí souběžné — zvláště v navrženém rozsahu, jsou ulici cizí. Hned vedle na náměstí jsou takové střechy
plnoprávné, ale ulici Mostecké jsou na škodu. Proto i projekt, vyznačující
se jinak značnou úrovní, je v ulici nemístný a měl by být přepracován,
aby nebyly činěny výtky vojenské správě, že sleduje cíle pověstných
erárních ba kasárenských vzorů.
Schéma vyznačující meze žádoucího podřízení se jednotlivého novodobého díla vzácnému prostoru, který od dob gotického založení si zachoval v celku týž ráz úzkých průčelí štítových domů, které zrcadlí
i hospodářské poměry prvních obyvatelů zakládaného města, je třeba
respektovat: Výjimkou dob, které neznaly památkové kultury, je jen palác
jugoslávského vyslanectví a saský dům. Tento byl již svým založením určen
k sídlu spřáteleného suveréna a druhý teprve v 18. století spojil v jedno
palácové staveniště úzká staveniště měšťanská. Slučování beze stopy původního rázu prostoru charakterisuje vůli uplatnit individualitu dobovou
na útraty dochovaného rázu uličního prostoru. Při tom doba nemá ani
vlastního výrazu výtvarného, takže si musí dlužit empirové quasi vyjadřování. Ostatně nejde o význačné dílo doby, nýbrž o hromadné byty příslušníků jednoho ministerstva. Porovnání důležitosti pouhé součásti s celkem pro Malou Stranu zvláště charakteristickým končí kategorickým
imperativem zachovat celek. Stejně nebezpečný je příklad, který dává
státní investor hustotou zastavění. Již za války na začátku okupace shledána byla nutnost očistit Malou Stranu od přístavků devatenáctého století,
které zhustily zástavbu hygienicky nepřípustnou měrou, takže se stali
obyvatelé občany druhého řádu v porovnání s obyvateli jiných čtvrtí.
Nutnost nápravy ministerstva uznala a subvencovala plánové a vědecké
přípravy pro obnovu celku Malé Strany. Historický místopis připravoval
Cyril Merhout a studii největšího očišťovatele bloku, v němž se opět zastavované staveniště nalézá, vystavovala M. A. P. na výstavě Klubu za starou Prahu r. 1950. Zastavění staveniště k sousedům otevřené poskytovalo
možnost přímého osvětlení a větrání celému bloku. Po zrušení M. A. P.
zanikl i komitét pro obnovu Malé Strany, takže i plánované očištění bylo
přerušeno. Stavebník ani dnešní projektant nemajívpatrně o těchto přípravách vědomost, protože si nemůžeme představit Pražana, který by se vědomě stavěl proti zachování Malé Strany, kteréž předpokládá ozdravění
a navrácení obytelnosti a které je ovšem možné jedině za pomoci veřejnosti — především města a státu. Stavět se proti, následpvat vykořisťovací
snahy podnikatelské doby, zcela pomíjí povinnost zachovat a obnovit památku z nejvzácnějších, protože nejde jen o jednotlivý dům, nýbrž o celou
městskou památnou čtvrt.
Střední část bloku — staveniště býv. čp. 273 a 274/III, který má být
vzorem pro očištění bloků dalších, ovlivňuje způsob jeho provádění rozhodujícím způsobem, ale nikdo — ani projektant — nemůže tvrdit, že
navržený způsob, zatlučení dvorních prostorů nebývalou měrou, jest bezvadný, naopak dá se tvrdit, že je to příklad odstrašující!
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ZDENĚK WIRTH:

Cibulka
Pražská krajina zachovala se ve svém základním rázu skoro do konce
19. století. To platí i o půvabném údolí motolského potoka na jeho středním
toku, kde se dlouho zachoval protáhlý úval luk vroubený po obou stranách
návršími se starými usedlostmi a vesnicí Košířemi se zámečky Klamovkou,
Bertramkou a hřbitovem malostranským. Teprve od konce 19. století
ustoupila jeho bukolská krása expansi periferie velkoměsta, jejím nájemní mdomům, vilám a na konec až koloniím typovýc hstaveb, veliké nemocnici a tramvayové vozovně.
Poslední výspou bývalého půvabu je tu stará usedlost Cibulka čp. 113
se zachovaným zámečkem a rozsáhlým parkem. Byl to již ve 14. století
dědičný dvůr košířské vrchnosti, kdy patřil písaři královské kuchyně
Karla IV. Jindřichu Názovi, ale dnešní název obdržel až v 15. století po
tehdejších držitelích Cibulovských z Veleslavína. Dvůr střídal pak často
majitele z kruhu měšťanů i šlechticů a jeho nevýznamná funkce drobného
správního střediska zemědělského majetku neodlišovala jej od ostatních
usedlostí v okolí.
Teprve rok 1817, kdy získává Cibulku od Dr M. A. Obsta Leopold
Linhart hrabě Thun z Hohensteina za 112.000 zl., znamená období v jejím
stavebním vývoji a dějinném významu. Nový majitel, člen české větve
hrabat z Thunu a Hohensteina a syn člena děčínského majorátu Jana Jos.
Ant. Thuna, narozený na zámku děčínském 17. dubna 1748, věnoval se
stavu kněžskému a nastoupil v r. 1794 jako světící biskup v Pasově. Stal
se pak 1796 jako biskup majitelem samostatného knížectví pasovského,
ale byl již v roce 1802 při jeho sekularisaci zbaven vlády a odešel v roce
1803 do Čech s roční pensí 50.000 zl. Uchýlil se k svému synovci Františku
Antonínu do Děčína a potom do jeho paláce (čp. 36/11) na nároží Nových
alejí a Široké ulice, zakoupeného v roce 1805 od svob. pána Fr. Xav.
z Astfeldu. Měl zde zimní sídlo a postupně v něm v letech 1806—10 prováděl stavební úpravy. Až do zániku paláce v roce 1923 (později zvýšen
o 3. patro a opatřen novým průčelím podle návrhu arch. J. Ehlena v roce
1873) zachovaly se v něm — mimo vřetenová schodiště a nástěnné malby
architektonických perspektiv a parků v pokoji — kamenné genrové plastiky Jos. Malínského: ve dvoře stála kašna a ve výklencích oken poprsí
muže jako chrliče a poloviční postava podomka.
Teprve po dvanáctiletém pobytu v Praze umožnila L. Thunovi koupě
Cibulky zříditi si letní villegiaturu za městem. Zdá se, že asi státní krach
v roce 1811 a doznívání válek s Napoleonem oddálily rozhodnutí až do
této doby. V několika letech byly pak provedeny stavební adaptace ve
dvoře, založen na okolních pozemcích přírodní park a vyzdoben drobnou
architekturou a plastikou. Několik letopočtů (1818—24) na stavbách a
plastikách určuje asi dobu vytváření sídla biskupova a současná grafika
(A. L. Buquoy, J. Rattay a A. Pařízek) i první literární zmínky v průvodcích pražských (Bischoff 1825, J. M. Schottky 1830 a E. E. Rainold
1832) líčí park i sídlo jako Elysium jeho pozdních dnů, kde stařec žije
v uméle vytvořeném krajinném prostředí a uprostřed podivuhodně sklou24
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Vchod do usedlosti „Cibulka" v Praze Košířích s litinovým znakem biskupa L. Thuna.

bených složek obdivu antiky, novodobého klasicismu, exotismu i prvního
romantismu, vtěleného do uměleckých děl i podivínských hříček a kde
shromažďuje v osobní kapli svou čeleď k nedělním promluvám. Pokud je
možno soudit ze zachovaných zpráv a památek, opíral se tu z tehdejší
pražské umělecké obce hlavně o ředitele malířské akademie J. Berglera,
kterého poznal již dříve v Pasově a který byl v roce 1796 jeho prvním
portraitistou, o sochaře J. Malínského a V. Prachnera, kdežto jeho rádce
v otázkách architektonických neznáme.
L. Thun umírá na Cibulce 22. října 1826 a dva dny na to provází
veliký zástup Pražanů pohřební průvod za svitu pochodní ke hrobu na
malostranském hřbitově. Monumentální náhrobek zbudoval mu synovec
Josef Mat. Thun. Náčrt J. Berglera byl podkladem plastickému dílu V.
Prachnera asi před rokem 1830, kdy je datován model Dom. Zafouka pro
odlití ve vrbnovské železářské huti v Hořovicích. Náhrobek dal potom
hřbitovu půdorysnou disposici a také pozdější kostel byl postaven jako
jeho protějšek v podélné ose.
Netrvalo dlouho a Cibulka začala za pozdějších majitelů vůčihledě
chátrat. Ozývá se kritika nedůstojného stavu parku veřejně přístupného,
průvodci po Praze (S. W. Schiessler 1833, K. L. Zap 1835, W. A. Gerle
1836, Dr Legis-Glůckselig 1835, J. V. Krombholtz 1837 i něm. překlad
Zapa 1848) mluví o ztrátě půvabu, o. zanedbanosti parku, staveb a soch
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a j. A po roce 1850 vane z průvodcovských zmínek (Fr. Klutschak 1850,
Legis 1853, Zap 1868, J. F. Schulz 1871) již jen nostalgie po bývalé kráse
a dojem, že k výletu na Cibulku láká již jen restaurace. Nic nepomáhá
uzavření parku a přístup na vstupenky; z poustevny zmizela socha žehnajícího poustevníka a samovolně z ní vytvořeno nápisem Dantovo peklo,
střecha čínského pavilonu ochuzena o skleněné zvonky, jež se ozývaly
při větru, zmizelo vinné loubí u tohoto pavilonu a sochy Číňanů na terase,
socha Diany se psem hrubě znetvořena zedníkem při t. ř. restauraci.
Na naléhání veřejnosti ujala se teprve v roce 1922 obec pražská Cibulky. Zakoupila ji „pro rozšíření města a jiné účely veřejné, zejména
regulační a také pro zachování cenné památky" od statkáře Jos. Hyrosse
v celkové výměře 58 ha (stavební parcely 0,46 ha, zahrady 4,06 ha, lesy
9,15 ha a louky 7,67 ha) za 1,100.000 Kčs. Ale tím se situace nijak nezměnila. Již v roce 1923 bylo zde vykáceno 22 starých dubů (z nichž
nejstarší maloval A. Kirnig v roce 1858) a v roce 1928 čteme v denních
listech nové stížnosti na podobné devastace. Na naléhání Státního památkového úřadu a Pam. sboru hlav. města Prahy provedeny v letech
1929—30 sice některé „opravy", ale spíše na škodu památky; kolem architektur a soch nataženy drátěné sítě a v prvním patře zříceniny zabíleny
nástěnné gotisující dekorace. Tento zahanbující stav vynikající památky
trvá dodnes a nevíme, můžeme-li spoléhat na slib nedávno vyslovený, že
Cibulka bude v nedaleké budoucnosti dokonale stavebně upravena. Naopak ještě dnes hrozí nebezpečí parku i zámečku ve snaze sportovních
kruhů, aby byl těsně u této památky zřízen můstek s umělým sněhem
pro skok lyžařů.
Než zapomeňme nyní na tyto dnešní strasti ochránců pražských památek a pokusme se v hlavních rysech zrekonstruovati význam Cibulky
jako význačného dokladu villegiatury z období klasicismu! Tohoto zhodnocení je třeba zejména dnes, kdy památky jsou z největší části majetkem
státu a ve správě národních výborů, aby byla Cibulka uznána za kulturní
památku vysokého významu.
Šlechtické sídlo s parkem na Cibulce vzniklo v době, kdy se v Evropě
definitivně vyhraňuje typ přírodního parku jako klasicistní ideál v protikladu k architektonické zahradě baroka. Má v té době ještě složky Chambersovy náladové zahrady s jejím orientálním exotismem a podle módní
theorie Hirschfeldovy dávku sentimentality a romantismu, ale tíhne také
k anglické zásadě parku jako neoploceného výkroje přírody přecházejícího
do okolní krajiny. Na malém poměrně prostoru je tu nakupeno mnoho
podrobností a druhů zahradních a lesních formací, oplocené okrasné zahrady s altány, třešňový a jabloňový sad, užitková zahrada zeleninová
i pestré skupiny porostů smíšeného lesa s mohutným solitéry v úvalu
parku a na jeho úbočích přecházející na náhorní rovině v louky a zemědělské plochy. Bohužel násep železniční spojky ze Smíchova do Hostivic
odřízl v roce 1871 výběžek lesa sahající dříve až k Vidouli.
Park na Cibulce byl, podle dobových theoretických zásad vpředu
zmíněných a německou literaturou i u nás zpopularisovaných, hustě
protkán poměrně drobnými architekturami a sochami. Motiv náboženský
zastupuje jediná socha sv. Jana Nepom. od sochaře V. Nedomy z roku
1818, situovaná s drobným schodištěm a kamennými klekátky před vcho27
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dem do parku a vyzdobená na podstavci biskupovým znakem a reliefy ze
života světcova. Antický živel mythologický je tu charakterisován sochou
Zevovou nad zděnou studánkou, přehrazující lesní úval. Socha má hlavní
atributy vládce, svazek blesků a orla po boku a relief na podstavci symbolisuje Zevovou moc skupinou mraků a blesků. O něco výše stojí nad
jezírkem s ostrůvkem, kdysi květinami vyzdobeným, klasický monopteros,
chrámek s kupolí na sloupech, v němž stojí dnes již poničené sousoší
bohyně lovu Diany se psem u nohou. Také trosky sousoší Laokonova pod
hradem, situovaného do průhledu gotisujícího portálu, svědčí o oblibě
antických reminiscencí. Romantické náladovosti slouží umělá zřícenina
hradní věže, spolu vyhlídka na celé okolí, s vysunutým schodištěm a hájovna vedle ní postavená a náznaky gotisujícího tvarosloví vybavená.
Ovšem hlavní přitažlivostí pro romantiky byla na pokraji lesa zbudovaná
atrapa gotické poustevny jako zbytek budovy se zřícenou žebrovou klenbou
a hrubě rámovanými otvory portálku a dvou oken. Uvnitř byla pohyblivá
socha žehnajícího poustevníka reagující na mechanismus v podlaze a nad
vchodem nápis „Alles ist Ubergang" naznačoval pomíjejícnost vezdejšího
života; pozdější představa o této stavbičce jako obrazu Dantova pekla nezapadá do myšlenkového prostředí romantiky a vznikla až v období renesancismu. Další doklad romantické sentimentality, drobná gotisující
architektura nad studánkou na konci lesního výběžku k Vidouli, stojí dnes
těsně pod náspem železniční trati. A konečně se tu potkáme na terase
na okraji severního svahu s jednopatrovým čínským glorietem, k němuž
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vede od brány parku dvojramenné schodiště. Štíhlá stavba s průchodním
sálem v přízemí má vpředu předloženo dvojité vřetenové schodiště vedoucí na vyhlídkovou pavlač v patře, jehož původní kované zábradlí bylo
po jeho zcizení nahrazeno tyčovým. Patro na osmibokém půdoryse a s průchody na všech stranách je kryto šindelovým na konsolách vysazeným
stanem prohnutých stěn, na jehož vrcholu stojí soška Číňana pod slunečníkem.
Byl-li park tak bohatě architektonicky vybaven a vyzdoben, přékvapuje návštěvníky, že osobní sídlo biskupovo, situované na jeho nejvyšším
bodě, podrželo ráz bývalé hospodářské usedlosti a bylo doplněno jen
skromným komfortem klasicistního jednopatrového zámečku a dvou domácích zahrádek na východním i západním okraji usedlosti. Sídlo má půdorys obdélného dvora, obklopeného na všech stranách stavbami a otevřeného
jen prolukou na severu, uzavřenou architekturou brány. Vysoká kulisa
brány je vyzdobena trojúhelným štítem s biskupovým znakem ze železné
litiny, neseným dvěma toskánskými polosloupy a u ní je napříč postaven
přízemní domek zahradníka, kryjící pravidelnou geometricky členěnou zahrádku pro květiny a zeleninu. V lichém okně průčelí je vsazeno poprsí
zahradníka, doklad dobové oblíbené genrové plastiky, od Jos. Malínského.
Z usedlosti zbyly tu mimo rozsáhlý hospodářský dvůr jednak jednopatrové
dlouhé křídlo, ukončené na severním konci panským domem s balkonem
a slunečními hodinami J. Ergelbrechta, jednak přízemní bytové křídlo bývalého hospodáře na východě s širokým průjezdem do zadního dvorka, nad
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nímž ze sedlové střechy vystupuje rozložitá vížka s cibulovou střechou
a lucernou. Vížka nese ciferník hodin a v lucerně bývaly jejich cymbály,
slité v roce 1818 Karlem Bellmannem. Třetí, jižní strana dvora je rámována budovami stájí, kočárovými kolnami a stodolami; na stodole proti
bráně je umístěna kašna ve výklenku s vějířovitou konchou. V prostoru
dvora jsou vysázeny kaštany a na malé terase stojí tu dvě zděné psí
boudy, jednopatrové stavbičky polygonálního půdorysu.
V čele sídla podél severního svahu, zpevněného terasou, stála besídka
s kamenným stolem, balustráda se soškami Číňanů, květinový úzký parter
a biskupova hommage císařskému rodu habsburskému: na kamenném
30

sloupu je pamětní deska o návštěvě císaře Františka I. s chotí Karolínou
Augustou, synem Ferdinandem a jeho manželkou Terezií v roce 1824, kteří
sem zavítali za svého pobytu v Praze. Na západní straně za budovami,
na náhorní rovině tehdy ještě jen polnostmi pokryté, bylo situováno osobní
zátiší biskupovo (giardino secreto) protáhlého půdorysu, parkově upravené
a do volné krajiny nízkou zdí s dvěma zděnými osmibokými altány s šindelovou kupolovitou střechou ohrazené; v altánech stály elipsové mramorové stolky, na stěnách visela zrcadla. Nejosobnější ráz tohoto zátiší
charakterisuje drobná pískovcová stela od V. Prachnera z roku 1822,
v jejímž výklenku je vsazeno těžce porušené sousoší: před biskupem sedícím v křesle stojí anděl a nápis na desce vložené do štítku stély „Mir
eine Weile" je výrazem touhy starcovy po klidu a samotě.
Kultivovaný a výtvarných umění znalý biskup mohl se při zakládání
parku na Cibulce opříti jednak o odbornou literaturu, kolem 1820 již značně
rozvinutou, ale také o několik vynikajících monumentálních příkladů klasicistního parku u nás jako byl yparky v Krásném Dvoře, Lednici, Veltrusích, Ratibořicích, Vlašimi atd. A pokud šlo o dobový názor, že se mění
funkce bývalé soukromé zahrady v sociálním smyslu ve funkci veřejně
přístupného prostoru, měl tu lákavé příklady v otevření Kanalské zahrady
a Královské Obory v nedávné době. V tom obojím projevil biskup pochopení
a jeho skromné sídlo je nám i v miniatuře hodnotným historickým dokumentem.
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BOHUMIL HYPŠMAN:

Chotkova silnice
Je dnes hlavním spojením k severu a severozápadu, převádějícím
transversálně dopravní ruch z celého jihovýchodního sektoru jižně a východně od Václavského náměstí na nábřeží se shromažďující kolem Starého Města na levý břeh a k dalekému západnímu osídlení. Jest pravděpodobné, že měl purkrabí Karel Chotek na mysli i tento dalekozřivý účel,
ale pro formanskou dopravu dálkovou vybudoval také obchvatovou cestu
od Břevnova až k přívozu na ostrov Velké Benátky, pro dopravu, která
Prahu míjela bez zastávky v době uzavřených bran pevnosti. Sjízdný spád
dal novému spojení pomocí serpentiny daleko do Jeleního příkopu sahající,
která byla již začátkem XIX. století prodloužena i do území náležejícího
k Hradu. Až do zřízení serpentiny, vycházející z hradeb Bruskou, sloužil
úvoz — dnes Myší díra, jako jediný výpad z kotliny Malostranské. Teprve
počátkem našeho století byly probourány hradby pro přímé pokračování
a Bruska měla být zbořena. Přičiněním Klubu za starou Prahu byly i zbytky
hradeb a brána zachovány a včleněny do nového osídlení. K své dnešní
nepostradatelné dopravní funkci se dostala serpentina až vybudováním
mostu Mánesova, o jehož potřebnosti bylo pochybováno v odborné diskusi
vedené před zbudováním i ve spolku architektů a inženýrů. Dnes je most
Mánesův a serpentina nepostradatelnou transversálou a dopravářům ještě
daleko nedostačuje, ač byla již vícekráte rozšiřována; naposledy asi před
třiceti lety, a nyní má býti rozšiřována znovu! Nákladné rozšiřování (mluví
se o sedmi a půl milionech) nemá uvolnit dopravě, neboť se nezíská žádný
dopravní pás, ale umožní se vyhýbání vlaků pouliční dráhy, jejíž nové vozy
mají být o třicet cm širší, aby se získala místa k stání. To snad má být
sociální zařízení, čelící ranním návalům pracujících, místo aby se jim čelilo
zařazením chybějících vozů a zkrácením intervalů! Úmysl rozšířit vozy pro
místa k stání je spíše nesociální a nadto směřuje přímo i proti památným
čtvrtím a jejich stísněné síti uliční. Zvětšovat šířku vozů je tedy také
krokem proti památkám, proti nařízením o reservacích státem ustanoveným. Dostaly-li dopravní podniky k tak nebezpečné změně svolení od ONV,
tedy se to mohlo stát jen zamlčením nebezpečných následků takového
kroku.
I jinak prozrazují záměry nynější správy úmysly neslučitelné se zachováním památnosti Prahy. Příkladem jest vztah dopravního podniku
k zamyšlenému spojení dopravní sítě petřínským tunelem. Lhostejnost
k tomuto projektu projevil zástupce podniku tím, že prohlásil na sjezdu
architektů 1955 záměr vésti jím jen podřízenou trať trolejbusovou. Z důvodů fiskálních může snad být toho mínění obhajováno jako úsporné,
avšak znamená to, že podniku nevadí, že provoz kolejové dráhy ohrožuje
malostranské památky (viz případ portálu tomášského kostela). Po rozšíření Chotkovy serpentiny požadoval by podnik rozšíření soutěsky Letenské ulice u sv. Tomáše a u bývalé radnice. Jest z toho zřejmo, že podnik
nechce ani v budoucnu opustit kolejové spojení Malou Stranou! Zatím co
jiná velkoměsta opustila kolejové vedení vnitřním městem, dávno (naposledy jugoslávský Bělehrad) a používá pouliční dráhy jen ve vnějších
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čtvrtích, sleduje náš dopravní podnik zámysly docela opačné, jak dokazují
nově zřizované tratě autobusové neb trolejbusové do dalekých obvodů.
Důkazem nedostatku ohledu k památnosti Prahy je i stálé zvětšování vozů
ať tramvajových nebo i u bezkolejných tratí.
Před dvacíti lety samy elektrické dráhy přicházely s projekty spojení
po petřínských stráních, neboť nepopiratelná potřeba lepšího přístupu
k západním čtvrtím nedá se úspěšně jinak řešit nežli okružní zkratkou.
Rovněž spojení Smíchova s Holešovicemi neohrožující Malou Stranu nemůže se docílit jinak nežli spojkou vedoucí na okružní cestu Obránců míru,
jež spojuje již dnes západ s východem.
Prozíravost stará dvacet let měla by být obnovena, ježto ohled k památnosti Prahy je důležitější, nežli absolutistické snahy kteréhokoli
podniku.
Nejsou to pohnutky sociálního rázu, které vyvolávají rozmnožování
míst k stání, není to také nemožnost zkrátit intervaly vložením dalších
vozů, neboť odvedením tří tratí, procházejících Malou Stranou cestou
petřínskou, odlehčí se serpentině o celou polovinu tratí jí procházejících.
Nejsou to ani ohledy k ostatní dopravě, neboť rozšířením serpentiny nezískává se nový dopravní pruh, který by ulehčil dopravě bezkolejné. Rozšíření v zákrutu kol Nové hospody neslouží k zřízení pohodlnějšího oblouku
kolejového, nýbrž rozšiřuje jen ostatní jízdní dráhu, takže svádí k předstihování a řezání v místech, kde je žádoucí největší ukázněnost jízdy.
Vcelku se zdá, že nejdůležitější jest rozevření oblouku pro předsevzaté zvětšení vozů, které jest nebezpečné památkové ceně uliční sítě;
nedovedeme si představit, že je naléhavější vyměnit opěrnou zeď pod
Chotkovými sady a pod Opyší, než stavět byty. Ostatně choulostivé vyměňování podpěrné zdi pod cestou Opyší může snadno zavinit prodloužení
prací a zabrzdit tím dopravu po nejdůležitější cestě spojující střed města
se severem, severozápadem, západem a vlastně celým levobřežním osídlením ve vyšších polohách. Není doporučitelno pouštět se do tohoto projektu
před postavením spojení Petřínem, bez kterého se v budoucnu neobejdeme
a které ukáže jiné možnosti nežli stálé rozšiřování Chotkovy serpentiny.
Stavět se lhostejně k zamýšlenému petřínskému tunelu vede k rozšiřování Chotkovy serpentiny, za předpokladu dalšího ponechání kolejové
dráhy na Malé Straně. To znamená, že dopravní podnik města Prahy nevzal
ještě na vědomí státní vůli ochraňující starobylost Prahy, že ji chce dále
ohrožovat svými domnělými potřebami, že chce uvolňovat průjezd Malou
Stranou bouráním, aby nemusel případně přispět na stavbu cesty tunelové.
Skrblictvím vedené trvání na dopravě kolejové je zvláště nápadné
v porovnání s rozvojem autobusových tratí na obvod města, zatím co
vnitřní město — vlastní starobylá Praha — trpí nedostatkem spojení.
Opustit koleje centrem města a zavést autobusovou dopravu na Starém
Městě a Malé Straně vynutí si samo zavedení dalších tratí, na příklad
obnovení před padesátiletím zrušeného spojení po Karlově mostě, jež kdysi
bývalo již prodlouženo až na hradčanské náměstí! ONV 1 zajisté potřebu
takových spojů pociťuje a je na něm, aby se o odstranění kolejí zasadil,
jakož i o zavedení a rozmnožení autobusových tratí ve vnitřní Praze, která
jen na svou škodu těžce snáší dosavadní nešvar, jinde dávno opuštěný!
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Vždyť již v roce 1925 oslavili v Paříži zrušení kolejové trati v širším okruhu
městského centra. A v těchto dnech podle zprávy Lidové demokracie
z 29. 3. 1957 se v P a ř í ž i r o z l o u č í s p o s l e d n í m i
elekt r i c k ý m i t r a m v a j e m i , k t e r é b u d o u p o 65 l e t e c h
zcela nahrazeny omnibusy.
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BOHUMIL HYPŠMAN:

Staroměstský rynk a radnice
Po přání všech Pražanů měla by tato záležitost mít svoji stálou rubriku
v denním tisku, místo toho je mlčení po pěšině. Pražané jsou ovšem trpěliví, čekají již dvanáct let, co podnikne ÚNV a jak se vyjádří odborníci
o této bolesti všech Čechů. Třicet odborníků bylo sto doporučit neprodlené
zboření vyhořelé válečné ruiny a doporučit užší soutěž, která neslibovala
splnit naděje v definitivní návrh, jak znóvuzřídit vzácný prostor rynku.
Všecky návrhy, které se měly stát podkladem řízení, vymykaly se základnímu požadavku po zachování tradičního útvaru rynku, hleděly si
soudobého vyjádření a pojetí nikoli tradičního nebo alespoň ohledného,
nýbrž směle se dotýkaly samotné podstaty útvaru, takže městská rada
uznala lichost rady třiceti posuzujících odborníků a neuposlechla jí.
Sama však také si rady neví a ničeho nepodniká, aby přání všeho lidu
po znovu zřízení rynku postavením radniční budovy vyhověla. Dokonce
ani si neví rady se zacelením daleko méně významných mezer, ať vybombardovaných, ať vzniklých s jejím vlastním souhlasem k spekulantským projektům, které původci již nebyli s to dokončit. Dlouhá řada
ostudných mezer svědčí o tom, že není něco v pořádku. Také požadavky
dopravářů — znajících jen zbourání — se účastní na pustošení, ale starost
o to, co dále, přenechávají jiným. Správný postup uplatňovalo město zpravidla proti stavebníkům, požadujíc projekt příští stavby před povolením
bouracím. Zřizování zvláštního ústavu pro typisování zastavitelnosti mezer,
jest asi nevhodné, když šířky soukromých stavenišť jsou prarůzné. Nejbolestnější jest rozvrat rynku Staroměstského. Zde nejde j§n o přerušenou
uliční frontu, nýbrž o celou stranu posvátného prostoru, kterýžto hřích
již před šedesáti lety započatý při dnešním tempu mohl by dosáhnout
věku, kdy dokument stává se památkou — tentokrát ovšem by to byla
památka lhostejnosti, ne-li bezradnosti.
Jedenáctý rok běží od posledního kroku a dosud ozývají se jen nesmělé připomínky, že jest třeba něco podniknout. Tak, když po výsledku
soutěže, v níž soutěžící architekti nedbali podmínky tradičního pojetí
prostoru, objevil se návrh vrátit se k předposlednímu stavu, radniční
budovy^ tvaru zaniklého přestavbou a nástavbou z r. 1784—7 (arch. Břetislav Štorm, Lidová demokracie 10. 11.). Ten si představoval jakousi
kombinaci .Sprengerova průčelí s průčelími několika domů místo domu
Křenová a laureát spisovatel Fr. Kubka přímo evokovaný stav z doby
bělohorské. Obojí mínění mohlo vzniknout jedině podle varšavského vzoru,
kde bylo celé Staré Město skoro úplně zničené podobně znovuvzkříšeno.
Nemůžeme sice souhlasit s takovým stavěním „památek", ale i takové
předstírání je lepší čin, nežli čin žádný. V našem případě není možný
důkladný průzkum, jaký byl proveden ve Varšavě, neboť bývalý mázhaus
zmizel beze zbytků.
Jak tedy zachovat tradiční výraz prostoru, když ani kopie předstíraná
není možná — když také poslední stav známý z fotografií není žádoucí
kopírovat? To není žádoucí pro nehorázné měřítko, které zůstalo z průčelí
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Nóbilleho. K tomu sváděla materiální hodnota zříceniny, která zčásti dosud
stojí — vzdor sýckování — a proto právě musela být zbořená, aby nepřekážela soudobému výrazu radniční budovy. Slzu netřeba nad tím uronit,
avšak i poškozená stěna přece jen ohraničovala Staroměstský rynk. Tak
dlouhého rozkotání je nutno želeti, jmenovitě, když se restituce ani nepřipravuje. Právě příprava jest rozhodující pro zdar. Byl sice zdůrazněn
tradiční ráz co nutný princip nového vytváření prostoru, ale v čem spočívá,
jaké přestoupení vylučuje zásadně ze soutěžení, a to nebylo podmínkami
určeno. Naopak, soutěžící dovolovali si i představy nesmyslné pro tradičnost. Objevil se i nezbytný mrakodrap, italské nádvoří v době renesanční založené, tovární a činžácké průčelí po dvou stranách prostoru,
holý risalit sepulkrálního rázu, ovládající budovu protaženou co nejblíže
ke kostelu mikulášskému. Pro změnu vystřídána Nobillova radniční hmota,
rozhodující hmotou proti paláci Kinských. Ve skutečnosti tradiční vzrůst
radničního průčelí vyvinoval se tím způsobem, že průčelí rostoucí nejprve
na jižní straně obrátilo se teprve v pozdní gotice na východní stranu proti
týnskému chrámu. Hmota Nobillovy radnice vyvrcholila tento vzrůst rozměry zapadajícími přesně do prohloubeného prostoru před chrámem.
Nobilova radnice se stala osovým protějškem druhé monumentality
prostoru, vykristalisovala nepravidelný tvar rynku tím, že mu dala jasnou
osu západo-východní, kdežto osu severo-jižní dostal celek povstalý tím,
že v dávných dobách potřebné rozšíření tržiště stalo se přidanou zvětšenou
plochou v ose menšího tržiště, které již nepostačovalo. Pětiboká forma
stanoviště Křenová domu dá se vysvětlit tím, že z vlastnictví, jež přiléhalo
k hranicím menšího tržiště, bylo třeba seříznutím nároží získat přechod
do většího prostoru, který byl docílen směnou plochy za plochu, takže
Křenův dům vystoupil víc do rynku nežli protější palác Kinských, který
zůstal při hranici původního tržiště až do doby pozdního baroka. Podvojná
forma prostoru zůstala dodnes a je podstatou tradičního tvaru rynku,
právě tak, jako osovost chrámu i přípustná šířka radniční hmoty. Položení
Husova pomníku do osy severojižní znemožňuje jakoukoli odchylku od
tradičního obvodu Staroměstského rynku. Zbývá jen nahradit koutové vyplnění domem vystupujícím do prostoru podobně jako to činil dům Křenův,
a při tom respektovat přístup do Pařížské třídy. To se nemusí stát dnes
přímým jejím prodloužením, které koncem předešlého století rozlomilo
souvislosti obvodu tak osudně.
Správnost výkladu tradiční formy rynku lze poměrně snadno a levně
vyzkoušet pomocí kašírované makety, která potvrdí, že tyto zásady tvoří
podstatu pojmu tradičního útvaru. Záleží tedy na tom, stanovit zásady
a nevypisovati dříve soutěže, pokud nebude pojem tradičnosti stanoven.
Dvojdílnost reliefnosti tradičního tvaru strany rynku vztahuje se jen na
výšky a vnikání hmot do obvodu, nikoli na obsah stavebního programu,
což nevylučuje usnesení o použití stanoviště domu Křenová k rozšíření
radnice, považované mylně za příkaz prodloužit průčelí a hmotu na celou
získanou délku. To byl omyl všech soutěží, že tradiční hmota budovy
Nobillovy se rozšiřovala na celou stranu náměstí, čímž se stávala osa
radniční budovy ne novotvarem, ježto neměla tato prodloužená hmota korespondujícího protějšku. Maketa novostavby neměla by býti vyšší jižního
průčelí, neboť odlišení směrem nahoru i dolů by porušilo pravidelnost.
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Porosty pod Smetanovým nábřežím v Praze L
/. Dopis Ministerstva školství a kultury — Státní -památkové péče ze dne
29. 10. 1956 Správé komunálního hospodářství v Praze I.

„Oddělení ochrany přírody podotýká k zápisu o jednání z 22. X. t. r.
o porostech na podbřeží Smetanova nábřeží v Praženi, toto: V podstatě
souhlasí se stanoviskem odboru pro výstavbu rady ONV. Dosavadní přirozeně vzniklé porosty vhodně člení tvrdou nábřežní zeď a tvoří přirozené
spojení s řekou. Jejich dnešní půdorys neohrožuje výhledovou funkci
nábřeží, nebylo by však žádoucí připustit další jejich rozšiřování po proudu.
Rovněž je již nejvýše nutno, aby se přirozeně vzniklým porostům věnovala
jistá péče. V náletech se objevil Ailanthus, který je třeba odstranit dříve,
než se příliš rozbují, rovněž nalétlé topoly by v budoucnu mohly příliš
převýšit nábřeží. Vrbový porost by bylo žádoucí proklestit tak, aby se
odstranilo přílišné zastínění naplavené bahnité půdy, jež je zcela bez travního krytu a při pohledu s nábřeží působí nepříznivě. Při údržbě porostu
jfe přirozeně nutno dbát i o to, aby nábřežní lipové stromořadí nebylo
nárosty utlačováno a deformováno. Stanovisko zástupce Klubu za Starou
Prahu je s urbanistického hlediska nesprávné, vždyť bylo již mnohokrát
konstatováno, že tvrdé nábřežní zdi jsou v obraze města nežádoucím
novotvarem, vzniklým inženýrskou koncepcí minulého století a neodpovídají nijak historickému obrazu Prahy. Přirozeně vzniklé porosty na podbřeží jsou vítanou korekturou této minulé chyby, je proto třeba jich využít
tak, jako využíváme porostů pod klášterem Křížovníků a útvarů Kampy.
Je ovšem třeba je záměrně upravovat a udržovat v rozměrech a podobě,
únosných s hlediska estetiky města."
II. Dopis Klubu Za starou Prahu ze dne 16. 11 1956 Státní památkové správě,
oddělení ochrany přírody.

„Dobré zdání Vašeho oddělení pro ochranu přírody a porostu pod
Smetanovým nábřežím, které vyznívá v zásadní názor, že:
1. porost vhodně člení tvrdou zeď nábřeží, v obraze města nežádoucí;
2. že je vítanou korekturou minulé chyby projektantů nábřeží;
3. že je nesprávné s hlediska urbanistického odstraňovat tento porosť!;
je tak značného dosahu pro budoucí rozhodování podobných otázek, že je
třeba se jím zabývat podrobněji na základě konkrétních faktů ze stavebního vývoje města Prahy.
Dne 13. dubna r. 1835 usnesli se čeští stavové uctíti památku císaře
Františka I. Vyzvali v novinách veřejnost k podání vhodných návrhů a
obdrželi do r. 1836 celkem 24 návrhy, značně navzájem protichůdné. Mezi
nimi byl i návrh na nábřeží, jež by nejen spojovalo Karlův most s Novými
alejemi, nýbrž bylo i vyhlídkovou promenádou, „jakou se žádné jiné město
nemůže pochlubiti."
Stavové zasílají 27. května r. 1837 dvorní kanceláři návrh nábřeží
a zdůrazňují, že má býti všeobecně užitečným dílem, k jehož uskutečnění
po staletí nebude příležitosti. 23. října došel souhlas s připojeným vyjádřením dvorního stavebního úřadu žádajícího, aby nábřežní zeď byla „z p r a v i d e l n ý c h k v á d r ů " . Souhlas císařův byl dán 29. září r. 1837 s podmínkou, aby nábřežní zeď nebyla konvexní nýbrž p ř í m á . Na to byla
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vypsána soutěž na zastavění nábřeží, z níž vyšel jako nejlepší návrh Fr.
Palackého na stavovském sněmu přednesený, podle něhož tu měla státi
budova Franciscea pro umístění sbírek Národního musea i jiných kulturních institucí.
Zvlášť jmenovaná komise doporučila návrh stavovskému shromáždění,
které 13. 4. 1840 návrh přijalo. Pomník Františka I. byl sice již r. 1836
navrhován i na důležitém místě na nábřeží, ale byly i protinávrhy vyslovující se pro pomník i na Václavském náměstí nebo před palácem
Clam-Gallasa po zbourání bloku mezi tímto palácem a Klementinem.
Je známo, že se r. 1842 stal nejvyšší purkrabí hr. Chotek obětí ministrů
Metternicha a Kolovrata, myšlenka musea padla a realisován pomník.
Z díla Chotkova zůstala jeho nejpodstatnější část — nábřežní terasa
s dobře monumentálně uváženou architektonicky řešenou zdí jako podnoží
budoucího zastavění pobřežního.
Klub Za starou Prahu vyslovoval se ku př. vždy proti stavbě regulačních nábřežních zdí na celém pobřeží malostranském, s úspěchem bojoval proti stavbě nábřežní zdi na Smíchově mezi mostem Palackého a
železničním, ale nábřeží Smetanovo vždy hájil nejen jako památku, ale
i jako vynikající doklad inženýrské stavby architektonicky ztvárněné
z doby klasicismu.
Jestliže ve svém dopise vítáte porost pod nábřežím, náhodně vzniklý
a lety rozbujelý, jako přírodní památku a korekturu klasicistního projektu,
znevažujete docela nekompetentně krásnou koncepci architekta k zřízení
vyhlídkové promenády. Právě okolnost, že zeď nábřeží vyrůstala přímo
z vodní hladiny, vytvořilo její monumentalitu a každé její přerušení náplavkou a stromy nebo keři její krásný monumentální běh porušuje. Svým
vyjádřením přímo nebezpečně zaměňujete obdivuhodné dílo doby Chotkovy
s bezduchou prací inženýrskou od 90. let minulého století, která obdařila
Prahu nábřežími nepřiměřené výšky a nevhodným t. zv. kyklopským
zdivem.
Mimo to zapomínáte, že několikaletá naplavenina k náplavce pod nábřežím, dnes zcela zbytečná, vznikla ne z okrašlovací tendence, ale ze
zanedbání řádného udržování řečiště na nejvýznačnějším místě Prahy.
Bude-li toto zanedbávání pokračovati, dočkáme se překvapení, že třeba
některý pilíř Karlova mostu bude státi v zeleni, snad také „prospěšné pro
členění koncepce inženýrského díla".
Klub Za starou Prahu může Vás ujistit, že po Vašem zásadním doporučení nedojde k žádné zlepšovací akci v úpravě zeleně pod Smetanovým
nábřežím a že toto znehodnocení nábřežní terasy potrvá, dokud Váš úřad
bude zastávati zcela pochybený urbanistický názor o „tvrdé nábřežní zdi —
neodpovídající historickému obrazu města a vítané korektuře této minulé
chyby."
Jsme toho názoru, že by bývalo daleko prospěšnější, kdybyste se soustředili na záchranu každého přírodního celku v městě a okolí a nedopustili
jeho porušením zpustošení, jako ku př. Albertovu."
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Ještě Chourovy domy v Přaze
Dne 1. srpna r. 1956 zemřel prof. architekt Pavel Janák, jeden z nejstarších
Členů domácí rady Klubu, nikdy neumdlévající v práci a plnění programu jimž
starou Prahu začínal hájit před půl stoletím. Vzpomínáme jeho zásluh a památky uveřejněním jeho projevu, který byl také projevem posledním. Byv
vyzván, zaslal jej ministerstvu kultury dne 4. 11. 1955:

„K Vašemu vyzvání milerád Vám podávám svůj úsudek:
Jsou známy dřívější návrhy na úpravu, případně přestavbu domů na
nároží Národní třídy u Národního divadla. Přes všechny dobré úmysly
autorů neuspokojovaly zejména tím, že navrhovaná průčelí vedle architektury Národního divadla byla zamýšlena individuelně náročná.
Návrh prof. A. Ausobského má naproti tomu velikou přednost, že zajišťuje architektuře Národního divadla dosavadní klid, v němž se plastické
formy Zítkovy velmi výhodně uplatňovaly. Národní divadlo bylo stavěno,
když domy již stály a lze se domnívat, že Zítek s touto situací již počítal.
Návrh prof. Ausobského však situaci významně zlepšuje snížením průčelí
domů o patro. Kvalita průčelí domů je ovšem jen umělecky průměrná, ale
je svou menší obsažností alespoň neškodná. Sám pak ponechání architektury těchto domů velmi vítám.
Domy představují průměrnou stavební architekturu Prahy XIX. století,
která se k celkovému stavebnímu rázu Prahy lépe připojovala než náročná,
individualistická moderní architektura naší doby. Větší část okolí Národního divadla, sousední nábřeží, vstup na Smíchov tento solidní ráz architektury dosud zachovávají. Jak nepříznivé je již další sousedství — nábřeží
Gottwaldovo a j. Návrh prof. Ausobského zachoval by tu rozumně kus
dobré minulé Prahy.
Návrh zajisté může dalším propracováním jen získat. Úvahy by zasloužilo nároží domu u Národního divadla; nebylo-li by tu přece jen možno
ustoupením nárožních os pohled na architekturu divadla uvolniti.
Pavel Janák."
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EDUARD HNILIČKA:

Adaptace Kučerova paláce na Pohořelci
Palác Kučerův v Praze IV. čp. 114, zvaný „U zlaté lodi", též „U Demartiniů", je dvoupatrová budova menších rozměrů, která se upravuje pro
restaurátorské dílny Státní památkové správy. Objekt má v sobě starší
části své původní výstavby, a v nynější podobě s bohatým rokokovým
průčelím je velkou ozdobou této starobylé části města, prohlášené za

Adaptace Kučerova

paláce na Pohořelci

na Hradčanech.

— Foto

arch. Ed. Hnilička 1956.

reservaci. Také ozdobné čtyřramenné schodiště vedoucí z přízemí do
II. patra bylo přistaveno až v poslední stavební fázi. Jako stavitel této
rokokové přestavby je uváděn architekt Jan Virch (Vrch) v letech 1760—65
pro šl. Kučeru.
Státní památková správa provedla v roce 1955 všestranný průzkum
této budovy, při kterém se shledaly značné stavební závady. Nejvíce byla
poškozena štítová zeď do Keplerovy ulice, která dříve přiléhala k dalším
starým domům uzavírajícím prostor Pohořelce. Následkem odbourání
těchto sousedů v r. 1906 vyklonila se tato zeď tak, že ani tehdejší přizdění
zesilujících pilířů nemohlo zeď trvale a bezpečně zachrániti, a byla proto
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s vadnými stropy stržena. Ostatní dřevěné stropy i klenby byly místy též
narušeny, nosné zdivo v několika místech bylo chatrné, takže se z důvodů
zabezpečení stability budovy provádějí nové betonové stropy takové konstrukce, které ztužují celou budovu. Krov byl taktéž velice závadný; nahradí se novým, a prostor v něm se využije pro účely památkové správy.
Jelikož nemůže sámotná budova pojmout všechny pracovny restaurátorů pro práce malířské, práce ve dřevě, práce textilní (gobeliny)
a ostatní, je projektováno rozšíření budovy do ulice Keplerovy. Této příležitosti chtěla památková správa použiti k většímu znovuuzavření prostoru
Pohořelce, který je těžce porušen vybouranou prolukou přes 50 m širokou

Návrh arch. Ed. Hniličky na adaptaci Kučerova paláce na Pohořelci na Hradčanech s přístavbou do Keplerovy ulice, aby byla alespoň částečně zmírněna proluka v severozápadním
rohu. Situace.
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v tomto severozápadním rohu, takže se poskytuje nevhodný průhled na
velkou hmotu za ní stojících nových škol. Vypracovalo se proto několik
zastavovacích návrhů na patřičné zmenšení proluky, které nebyly schváleny pro požadavky dopravních úřadů a civilní obrany. Jednání končilo
posléze tím, že bylo povoleno zúžit velkou proluku jen o 14 m, takže bude
alespoň zakryta štítová zeď paláce do Keplerovy ulice. Touto úpravou se
zakončí řada dřívějších návrhů, které za poslední půlstoletí řešily větší
uzavření náměstí — bohužel marně.
Jelikož se projekt na rozšíření staré budovy takto zdržel a ztížil,
budou zatím stavební práce na staré budově dokončeny, a štítová zeď do
Keplerovy ulice obdrží podle předpisu stavebního úřadu provisorní úpravu
průčelí. Ve staré budově je vše pro společný provoz připravené, takže lze
doufat v brzké vybudování všech potřebných restaurátorských pracoven.

Situace Pohořelce na Hradčanech kol. r. 1884 s původním zastavěním. Čp. 114-IV. je Kučerův palác.
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JOSEF MAYER:

Za správné využití stavebních památek
Dům čp. 219-1, Liliová ul. a Anenský klášter.
Nejtěžším úkolem péče o stavební památky je vnést do staré buOovy
nový život, který by naplnil svým tepem její prostory, avšak nevynucoval
by svou rozpínavostí zásahy, poškozující její podstatu. Památky, které
neslouží životu, pustnou a chátrají, byť byly před tím sebelépe opraveny.
Také památky, které slouží nevhodnému účelu, rychle stárnou a jsou takřka
pohlcovány adaptacemi, vynucenými provozem, jehož požadavkům kapacita
stavební historické památky nestačí. V pražské městské reservaci je řada
příkladů správného využití, ale, bohužel, jsou zde dosud i četné objekty,
využívané nesprávně. Největší počet historických budov, sloužících účelu,
jehož požadavky se nekryjí se zásadami ochrany památek, je takto exploitován od 19. století a ještě déle. Josefínské užitkářství, jak známo, natropilo v tomto směru mnoho škod. Ale ještě dnes musí pracovníci ochrany
památek vynakládat mnoho úsilí na to, aby odvrátili nebezpečí, jež ohrožuje kulturní poklady minulosti přímo i nepřímo. Truhlářské dílny, jež
měly být umístěny v hospodářských budovách arcibiskupského paláce na
Hradčanech v těsném sousedství sídla hlavy státu a pokladů Národní galerie (ohrožení požárem!), jsou toho nejlepším příkladem.
Jak je vidět, je třeba neustále se zabývat problematikou správného
využití historických budov. Je potěšitelnou skutečností, že můžeme zde
zaznamenat zprávu o adaptacích domu č. p. 219-1 v Liliové ulici pro účely
Akademické knihovny, které zaručují využití objektu podle zásad památkové péče. Tento dům získala Akademická knihovna v r. 1954 a koncem
roku 1955 přikročilo ředitelství knihovny k přípravě adaptačních prací.
Vypracování projektu na úpravu starobylého domu svěřilo projekčnímu
středisku Stavební údržby hlavního města Prahy. Úpravy se omezují převážně na vybourání příček, pocházejících z 19. století, úpravu průjezdu
ve vestibul a na menší úpravy průčelí, jehož dnešní stav je výsledkem
sloučení dvou samostatných domů v 19. století. Akademická knihovna
plánuje ještě další úpravy, které jsou dosud předmětem schvalovacího
řízení.
Dům č. p. 219-1, známý svým domovním znamením, vztahujícím se
k majiteli Janu Bohuslavu Voříkovskému z Kunratic, jenž jej dal v první
čtvrtině 18. st. přestavět, má středověké jádro, zachované jednak ve sklepě
se studnou, jednak v obvodovém zdivu kdysi samostatného domu, jenž byl
k domu Voříkovských připojen teprve v 19. století. V plánovém materiálu
možno zjistit, že v této části domu byly přízemní prostory sklenuty žebrovou klenbou. Tento dům, jenž až do sloučení obou domů v dnešní celek
v 19. století uchoval si svůj středověký ráz i ve svém vnějšku, je jasně
patrný na Langweilově modelu Prahy. Příznačný je strmý štít tříosého
průčelí domu, zbudovaného na dlouhé, úzce protáhlé parcele, jehož délku
můžeme lehce zjistit na fotografickém výseku Langweilova modelu podle
výrazného hřebenu střechy. Středověký dům je dodnes zachován, jak již
řečeno, jen ve svém obvodovém zdivu.
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Antonín Langweil (1791—1837): Část modelu města Prahy. Pohled na střechy domů. v Liliové ulici (čp. 219-1.), vlevo věž a dlouhá
střecha lodi kostela Sv. Anny. — Stav kol. r. 1830.

Z mladší etapy stavebního vývoje domu č. p. 219-1 se zachovaly pěkné
hřebínkové klenby. První čtvrtina 18. století, kdy dům patřil Voříkovským,
dala domu dnešní jeho charakter ve vnějšku i prostorách prvého patra.
Velmi pěkná je zde výzdoba zejména stropů. Také schodiště se zábradlím
a kovaná mříž v průjezdě patří této době.
Ředitelství Akademické knihovny provádí adaptační práce velmi pečlivě, neboť je si vědomo toho, že objekt, který získalo, je historickou památkou, a je zásluhou zejména jejího ředitele Dr Malého, že sebemenší
práce, ať je to výkop či odhalení části zdiva, je sledováno orgány péče
o památky. Dr. Malý též zachránil z výkopu v průjezdě a v nepodsklepených
částech domu řadu střepů, z nichž nejstarší je možno datovat do 12. století,
mladší pak jsou ze 16. a 17. století. Při výkopu spojovací chodby pod dnešním průjezdem jsem zjistil zřetelné profily náplavových vrstev, datované
nálezy střepů. Zaměření těchto profilů může mít význam pro rozšíření
vědomostí o úrovních středověké Prahy, které, jak známo, podléhaly značným změnám. Zaměřením profilů zabývalo se Městské museum hlavního
města Prahy, kde jsou uloženy též věcné nálezy. Akademická knihovna
zařadila do piánu finančních nákladů též potřebnou částku na vybrání zavážky staré studny.
Bylo by snad možné zlehčit zásluhy ředitelství Akademické knihovny
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Antonín Langweil (1791—1837): Část modelu města Prahy. Vpředu Liliová ulice na Starém
Městě s čp. 219-1. Nad domy vyniká kostel Sv. Anny. — Stav kol. r. 1830.

o ohleduplné provádění adaptací poukazem na to, že jde o kulturní instituci, ale vzpomeňme si jen, že jsou v Praze paláce vzácné hodnoty architektonické, užívané vrcholnou vědeckou institucí, která připustila, aby
vstup do paláce byl znesvářen neodborným obložením průjezdu šamotovými obkládačkami. Jde o budovu Orientálního ústavu Čs. akademie věd
v Lázeňské ulici. Proto takových stavebníků, jako je Akademická knihovna,
bylo by si přáti v pražské reservaci více.
Při prohlídce nádvoří domu č. p. 219-1 musí si každý povšimnout
celkem neznámého pohledu na kostel sv. Anny a jestliže uspokojen odchází
z místností Akademické knihovny, jež je v provozu, byť omezeného rozsahu, za podmínek velmi ztížených nedostatkem místa, tu nutně posmutní,
když pohlédne na vzácnou středověkou stavební památku, jejíž zdivo se
rozpadává.
V prostoru bývalého kostela sv. Anny byly nedávno zjištěny zbytky
románské sakrální stavby, čímž význam anenského komplexu ještě více
stoupl. Nález byl komentován i v klubovním věstníku a proto je zbytečné
uvádět znovu podrobnosti. Je však nutné znovu a znovu upozorňovat na
skutečnost, že rozlehlý komplejx anenského káštera je od konce 18. st.
do dneška využíván k účelům, jimž mohl po technické stránce postačit
snad před sto lety, dnes však je již s hlediska hospodárnosti neúnosné,
aby moderní průmyslový podnik byl tísněn středověkým zdivem a aby
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provoz podniku a jeho požadavky neustále devastovaly historickou památku. O využití, které by objekt zhodnotilo, by zajisté nebyla nouze.
Městské museum se též tísní v malé budově, jejímž prvotním jádrem byla
vyhlídková restaurace na hradbách. Své bohaté sbírky nemůže všechny
vystavovat a musí je uskladňovat daleko od Prahy. Bylo by jistě vhodnějším uživatelem, než je tiskárenský podnik. Tento příklad nového využití
anenského kláštera jsem vybral jen namátkou, možností je zajisté daleko
více.
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VLADIMÍR PlŠA:

Stará technika v Husově třídě na Starém Městě
pražském
Příspěvek k stavebním dějinám domu čp. 240/1. při příležitosti 250. výročí
založení českého vysokého učení technického.

Mezi nejvýznačnější budovy Husovy třídy na Starém Městě pražském
je ve všech pražských průvodcích počítán vždy dům čp. 240/1., kde sídlí
dnes části elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického
v Praze, jakož i některé ústavy fakulty strojního inženýrství a zeměměřičského inženýrství. V těch starších průvodcích a publikacích o Prazé je
uváděn tento rozsáhlý dům pod názvem Svatováclavského semináře nebo
Jesuitské koleje, ve století devatenáctém jej pak zvou budovou technologického nebo polytechnického ústavu a německou technikou, která zde
sídlila až do roku 1945. Současná literatura uvádí náš dům již všemi názvy,
kterými byla budova pojmenována od doby ,kdy dostala dnes námi viděný
plášť vnějšího stavebního ztvárnění. V názvech se ukrývají dějiny náplně
budovy, té náplně, která pod vnějším pláštěm barokních vzorů nám
zastřela i setřela starší středověkou výstavbu. Jako u všech staroměstských domů, tak i zde nebyla středověká stavení při přestavbě komplexu
Jesuity po roce 1692 úplně zbořena. Byla částečně přizpůsobena uvnitř
novému využití a napojena na rozsáhlé novostavby, vyzdvižené při vnitřních dvorech pro účely jesuitské koleje.
Než si povíme o vlastním předmětu naší studie, věnované letošnímu
slavnému jubileu českého vysokého učení technického, bude nutno trochu
seznámit čtenáře s obsahem hlavních archivních zpráv, týkajících se městiště domu čp. 240/1., jež jsou důležité pro stavební dějiny domů, vzrostlých
během staletí v tomto prostoru.
Základy starého místopisu pražského od W. W. Tomka uvádějí při
soupisu majitelů domu na současné parcele čp. 240/L, ve středověku domy
tři. Základy starého místopisu pražského od archiváře Dr. Josefa Teige
uvádějí však při čp. 240/1. jen domy dva. Tyto neshody mezi určením
středověkých domů do současného zastavění v obou jmenovaných místopisech nejsou, žel, ojedinělé a byly způsobeny stupněm topografického
bádání. Oba velcí badatelé a zakladatelé pražského místopisu sestavovali
svůj místopis podle současného a hlavně starého stavu parcel z první poloviny XIX. století, jak jej zaznamenal Josef Jiittner ve svém plánu z let
1811—1815, nebo změřila řada geometrů pro katastrální plán z roku 1842.
Místopisci se řídili podle současných popisných čísel domů, která odpovídala
většinou i stavu na zmíněných plánech Prahy. Majitelé domů 14. až 17. století potom kladli vedle sebe tak, jak přicházeli podle textu starých zápisů,
ponejvíce ve smluvních knihách, které v našem případě počínají rokem 1353.
Pevným a výchozím údajem jim byly vždy zápisy o domech na nároží, nebo
domech vedle kostelů nebo jiných známých a nesporných objektů. Od
takového pevného bodu kladli pak majitele vedle sebe, až dospěli k dalšímu
pevnému bodu na druhém nároží nebo u jiného známého objektu. Touto
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metodou sice mohli přesně v řadě domů určit sousedství domů, ale nemohli přesně určit, k d e skutečně v tom kterém roce dům toho majitele
skutečně stál, t. j. na kterém městišti dnešní katastrální parcely. Toto
určení je nejtěžším, ale pro nás dnes nejdůležitějším úkolem, jehož vyřešení nám přináší velmi platnou pomoc při zkoumání stavební historie
domu. Tomek a Teige a všichni, kdo na ně dosud navazovali, dělali hlavní
chybu, pro ně plně omluvitelnou a vysvětlitelnou právě vývojem metody
topografického bádání. Hlavním pomocníkem při topografickém bádání nám
musí býti totiž mimo zápisy sám objekt, nebo alespoň jeho plány, hlavně
plány z minulého století, kdy půdorys domů byl většinou neporušen značnými změnami, které mohly setřít citelně jeho původní skladbu půdorysnou. Tato skladba jednotlivého domu spolu s půdorysnou skladbou
parcel celých bloků nám poví s velkou přesností vývoj v minulých staletích a konfrontací se zápisy v knihách nám určí i místopisný sled domů
v té které době, a to nesporně přesněji, jak se můžeme právě přesvědčit
v případě domu čp. 240/1. a řady domů mezi Řetězovou ulicí a Perštýnem.
Obdobný případ jsem zjistil i v bloku domů mezi domy čp. 222 a 946/1.
v Řetězové ulici až po nároží této ulice s Husovou třídou. Obdobná nejasnost se ukázala i v případě bádání o vývoji paláce, kde je dnes umístěno
Museum V. I. Lenina. Prakticky se taková nejasnost vyskytne téměř všude,
kde je sloučeno několik středověkých domů ve větší objekt a nesnáze se
znásobí tam, kde středověká skladba parcel sahala do hloubky dnešního
domovního bloku, jako právě v našem případě, kde situace se stala ještě
komplikovanější vlivem další, již ve středověku zrušené cesty uvnitř bloku,
o níž si později povíme.
Tomek tedy klade do dnešního objektu čp. 240 domy tři, čtvrtý dům
je pro něj celá dnešní parcela čp. 241, pátý celé čp. 242 v hloubi bloku
a konečně šestý dům klade do celého dnešního domu čp. 243/1. A tím
měl šest majitelů umístěno v této řadě domů, kde jasně měl určen dům
čp. 243/L, starého tereziánského čísla 538, v roce 1408 zapsaný: „prope
S. Egidium i n a c i e ex opposito fontis" a na jižní straně.domem Křížovým, určeným již v roce 1360 zápisem: „penes ecclesiam S. Egidii; Clara
relicta Crucis" a v roce 1391: „lumen, quod per fenestras capellae Betlehem
in commoda Crucis institoris derivatur", jak Tomek zaznamenal zprávy
týkající se Křížová domu v zadní části dnešní parcely čp. 238-9/1.
Teige naproti tomu klade na dnešní parcelu čp. 243 domy dva, pod
dnešní čp. 242 omylem klade dům desk zemských, právě pro sousedské
poměry; pod čp. 241 popisuje jeden dům a posléze při parcele čp. 240 mu
zbývají jen domy dva. Opět šest majitelů, ale mylně určených pro domy,
hlavně při čp. 242, který nikdy nemohl být v dnešní parcele a domě deskovým domem, kde měla sídlo již ve čtrnáctém století kancelář desk zemských, jak nás o tom zpravuje zápis u Tomka z roku 1385: „domus tabularum terrae ac nobilis viri Benessii Chussnyk pronotarii tabularum terrae
regni Boemiae." Tento panský dům musel být * již ve čtrnáctém století
velmi výstavným a rozlehlým, jak dnešní severní část domu čp. 241 spolu
s dnešním čp. 242 skutečně je.1) Tomek byl tedy blíže pravdě, ale i on
1 ) Severní část dnešního domu čp. 242/1. byla až do první poloviny minulého století
jednopatrovým domkem. Západní část, která dnes stavebně je jednotná se severním d í lem po přestavbě na konci první poloviny XIX. století, má prostorné středověké sklepy,
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spatně určil právě hlavní jádro našeho domu čp. 240, t. j. velký dům, t. zv.
Knechtovský, dříve v majetku kláštera Plasského, jak později si o tom
povíme více. Neshodu v našich topografiích dokumentuje zápis z Teigeho
místopisu, kde na straně 745 je zaznamenána pozůstalost doktora Banny
z Fenixfeldu sepsaná 30. 1. 1596, Ruth však ve své kronice na straně 333
uvádí koupi Bannovského domu Jesuity, kteří dům připojili k svému semináři. Než dosti porovnávání zpráv našich základních topografií a přejdeme k pokusu o rekonstrukci místopisu této části Husovy třídy, který je
nutný k správnému určení zastavění parcely dnešního domu čp. 240.
Na rohu ulice Řetězové stál velký dům čp. 243, v první polovině
15. století patřící Matyáši Loudovi z Chlumčan. Sahal až po zlom dnešní
uliční čáry k jihozápadu, kde již nastupovala parcela sousedního domu,
jenž sahal při ulici na jih až k domu desk zemských, ke kterému patřily
i dnešní domy čp. 242, ve dvorní části. Dnešní parcela domu čp. 241 obsahovala ve středověku domy dva, a to velký výstavný raně gotický dům
desk zemských2) a při ulici postavený dům Bannovský. I když dům bude
zevrubně zhodnocen, zvláště ve své historii raně středověké v pojednání
o raně středověkých dvorcích mezi Liliovou ulicí a Husovou třídou, je
nutno i zde upozornit na zachovaný románský dům v západní straně parcely. V Tomkově místopisu je zápis z roku 1409: „curia domini Nicolai,
penes quam parva domus", který Tomek určuje do Řetězové ulice. Domek
byl přistavěn k severní části dvorce desk zemských (na místě dnešního
čp. 242/1.), s kterým souvisí dnes v západní části domu čp. 245 v Řetězové
ulici. Byl zde postaven jistě po zrušení raně středověké komunikace do
její bývalé trasy. Dále je nutno zde konstatovat zajímavý poznatek ze
studia vývoje zdejších domovních parcel. Parcela domu čp. 240, 241, 242
a 243, jakož i 238-9 a 351 nám svou velikostí a tvarem nabízejí totiž
hypothesu o podobě a rozloze původních raně středověkých dvorců, jejichž
parcely byly ve druhé polovině 13. a ve 14. století utvořeny podle popsaného rozdělení, aby v 17. a hlavně 18. století byly zčásti opět sloučeny a
domy honosně upraveny do dnešní rozlohy a podoby. Půdorysy sklepů
a přízemí domů a hlavně skladba parcel nás o tom dostatečně poučují.
Po přečtení tohoto odbočení může čtenář namítnout, že rozpory
v určení majitelů domů, resp. jejich správné lokace nejsou pro nás dnes
nijak užitečné a praktické, že je to samoúčelná práce historiků a topografů
staré Prahy. Dovoluji si však tvrdit, že i pro nás, t. j. pro práci ochránců
historické výstavby a pro pracovníky, kteří tuto historickou výstavbu
znovu a plně zhodnocují po všech stránkách pro službu současné společnosti, má taková práce svůj význam, i když jen pomocný. Správné poznání
stavební historie domu a jasno o skladbě budov na parcele a skladbě parcel
v bloku domů nám pomůže rychle a bez chyb určit nejvýhodnější formu
velmi ovšem porušené právě zmíněnou přestavbou. K bližšímu zkoumání těchto prostorů
jsem dosud nepřistoupil. Zdá se však, že i západní dům byl jednopatrový. Podle Tomkových zápisů patřily tyto domy k domu desk zemských čp. 241/1. spolu s domkem, p o staveným na místě zmíněné komunikace k nově vytvořené východní části dnešní ulice
Řetězové. O změnách v parcelách a vedení komunikací ve středověku bude podrobně pojednáno při popisu raně středověkých dvorců v těchto místech, který připravuji k tisku.
2 ) Stručný popis sklepních partií raně gotických a románského domu viz v článku
v tomto čísle Sborníku: „Středověká Praha ve světle nálezů z roku 1955", kde je i situační plánek těchto partii.
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stavebních úprav objektu pro nové určení ke službě současnému životu.
Nemusíme se bát ani novostaveb ani důkladnějších přestaveb v objektu, kde
průzkumem poznáme, že dnešní zachovaná hmota je bezcenná, že po léta
zde byly jen dvory nebo zahrady a malé vedlejší domky. Ale i tento příklad
nám ukáže, že při takových radikálních úpravách musíme dbát na to, aby
při výkopech v zemi se provedla dokumentace staré raně středověké komunikace a možnost obsahu tehdejší výstavby pod zemí, její žpřesné
zjištění nám mnoho objasní z výstavby Prahy v samém počátku její
historie.
A právě taková znalost by umožnila v našem objektu čp. 240/1. provésti všechny velké úpravy, prováděné zde kolem první světové války,
s velkými vědeckými zisky, aniž by se narušil plán výstavby a naopak by
se tyto novostavby přizpůsobily charakteru celého bloku a jeho výtvarnému
účinu v obraze města. Dosud však bylo hlavním cílem jen získat co nejvíce
prostoru bez jakéhokoliv výtvarného chtění a bez touhy poznat historii
míst, které měly úzkou souvislost s kaplí Betlemskou. Leč časy se mění!
Dnes naopak správa budov vyžaduje předem od pracovníků památkové
péče jejich posudky a předem si ověřuje možnosti úpravy objektu. Je
správné, že naše metody se postupně stávají našim občanům samozřejmými
a tak zapojení historické výstavby Prahy do současného dění nebude jistě
jen cílem orgánů památkové péče v Praze a předpisem směrného plánu
výstavby Prahy a detailních územních plánů, ale hlavně vnitřním a uvědomělým snažením všech Pražanů.
V budově čp. 240/1. je neustále co dělat, vždyť posluchárny vysoké
školy se musí stále modernisovat; máme tak příležitost sledovat její zdivo
a terén. Stavební úpravy domu, ze stavu jak si jej upravili Jesuité, počaly se ve větším rozsahu na rozhraní století 18. a 19. Z této doby se
nám zachovaly plány, které nám skýtají velmi dobrý studijní dokladový
materiál. Jsou to plány z let 1776—1783, t. j. z doby, kdy po zrušení
Jesuitského řádu se celý objekt semináře sv. Václava dostal do světského
vlastnictví. Tehdy našla v této bývalé jesuitské koleji svůj stánek i Stavovská inženýrská škola, která až do roku 1786 sídlila v Klementinu.
O zmíněných „světských" plánech Betlemské kaple s celou seminární
budovou, uložených v Národním technickém museu v Praze, píše ve XXXIII.
ročníku Památek archeologických Zdeněk Wirth v článku o Kapli Betlemské. Zde uvádí i v krátké poznámce své zjištění z archivu dvorní komory
ve Vídni, kde byly uloženy pod značkou C-38 plány, podepsané Jiřím
Fischerem, stavovským profesorem architektury, označené jako „Grundrifl des ehemaligen St. Wenzels Seminarium in Prag und dessen Zurichtung
fiir die Technologische Lehr-Anstalt". Plán přízemí býv. Svatováclavského
semináře spolu s půdorysem přízemí Betlemské kaple a hřbitova při ní je
uveřejněn v Kubíčkově publikaci z roku 1953. (Betlemská kaple.)
Ke konci roku 1955 jsem byl upozorněn na výskyt plánů býv. Svatováclavského semináře v Ústředním archivu ministerstva vnitra, které byly
nalezeny v dosud nezpracovaném materiálu. Při prohlídce těchto plánů
jsem zjistil podle signatury C-38, že se jedná o plány zmíněné Wirthem,
které byly svého času uloženy ve dvorní komoře ve Vídni, z jejíhož archivu
se dostaly do našeho ústředního archivu jistě při různých bezpečnostních
přesunech za nacistické okupace Rakouska a našich zemí. Při plánech Sva51

továclavského semináře, zmíněných Wirthem, byly uloženy další plány
domu čp. 240/L, rýsované měšťanským stavitelem Františkem Zellinkou,
a plány domu čp. 242/L, který v této době též patřil Jesuitům. Všechny
plány mají označení C-38 - K-u-K- Gemeinsames Finanz-Archiv-Sammlung der Karten u. Plane. Plány domu čp. 240/1. mají dnešní číslo ťJAMV
-Rb-499/1-7 -2801-2807. Plány mají svůj význam jak pro stavební historii domu v době převodu vlastnictví domu, t. j. pro sled a formu stavebních úprav pro technologický ústav, tak i pro zjištění středověkých
domů, zbylých zde i po velké jesuitské stavební akci. Jistě ne menší
význam má pro nás všechny i plán, označený signaturou Rb-499/1 (stará)
— 2801 (nová), podepsaný Jiřím Fischerem, který představuje přízemí
čp. 240/1. asi z roku 1806. Na tomto plánu máme ještě totiž zachycen
půdorys Kaple Betlemské! Můžeme tedy tento plán považovat za poslední
„posmrtné zachycení" národního památníku. Že ještě tak dlouho po zboření Husova učiliště je zakreslován jeho půdorys v plném, byť v detailech
nepřesném obsahu, nám objasní text, vepsaný autorem do pravého rohu
plánu vedle Betlemské kaple. Jiří Fischer, stavovský profesor architektury,
užívá při vybarvení zdiva plánu tři barvy — šedivé, která zde značí „již
prodané části", červené, kterou je položen půdorys budov „převzatých již
technologickým ústavem", předchůdcem naší techniky, a posléze žfuté
barvy, kterou Fischer užil k vyznačení stavebních změn, provedených právě
pro technologický ústav. A právě šedivou barvou „již prodaných částí" je
vybarven půdorys Betlemské kaple a část domu čp. 238-9/L, 256/1. a čp.
254/1. Uvnitř půdorysu Betlemské kaple je vepsáno; „nyní již snesený
Betlemský kostel". Tento rámcový plán je totiž shodný ve svém půdorysném obsahu, hovořícím o majetkových poměrech s Hergetovým plánem
z roku 1783, až na stavební změny, provedené zatím pro nové využití
Svatováclavského semináře po roce 1783. Fischer prostě si vzal za základ
svého přehledného plánu přesně měřený Hergetův plán.
Ve Fischerově plánu jsou označeny všechny prostory písmeny latinské
abecedy od „a" až po „i" a ve vysvětlivkách je každá prostora určena svým
dřívějším a dnešním využitím. Tak jsou označeny půdorysy všech podlaží
domu. Tyto plány byly asi provedeny v roce 1806 po dokončení úprav,
které se prodloužily pro následky napoleonských válek a oddálily tím
i počátek vyučování do podzimu tohoto roku. Plány sloužily asi jako doklad
pro provedené práce a staly se přílohou k nějakému správně -finančnímu
spisu. Stavební plány to v žádném případě nebyly.
Fischerovy plány mají pro nás tedy v první řadě kulturně historický
význam. Seznamují nás totiž s rozvržením starého využití býv. Svatováclavského semináře v době po zrušení Jesuitského řádu, kdy budova
sloužila inženýrské škole, akademickému gymnasiu, filosofické fakultě a
zemskému stavebnímu ředitelství. Není zbytečné si oživit tyto údaje
starého plánu alespoň v hlavních rysech dnes, kdy vzpomínáme význačného čtvrttisíciletého jubilea české vědy. Vždyť z plánu přízemí se na př.
dovídáme, kde bylo „ingenieur Collegium", kde bydlil „prefect gymnasia",
kde byla stavovská strojovna, která byla změněna na posluchárnu chemie
pro nový technologický ústav. Ve vysvětlivkách k plánu I. a II. patra se
opět můžeme dovědět, kde bydlil známý profesor Lumbe a kde trávil své
volné chvíle vlastenecký profesor Vydra. I obydlí profesora Voigta z konce
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XVIII. století si můžeme zjistit, vedle ostatních zajímavých údajů nového
i starého využití. Je to kus pražské kulturní historie z rozhraní dvou století,
kdy se počaly rýsovat červánky nového života. Ve strohém plánu se nám
oživují dnešní místnosti životem a prací lidí, které nám přiblížil i Alois
Jirásek, a věru by stálo za to, označit některé místnosti dnešního učiliště
jmény těch, kteří ve své době byli lidmi pokroku. Než v rámci tohoto pojednání není dále místa pro popis rozdělení budovy a ponechávám historikům českého vysokého učení technického — pokračovatelům Velflíkovým — tento úkol, o nějž se mohou rozdělit s literárními a kulturními
historiky a zveřejnit tak kus české historie. Bude to mít i význam pro
poznání tehdejší výuky. Ke konci stojí za zmínku, že Fischerovy plány jsou
narýsovány na pěkném papíru s vodoznakem -PL- v měřítku vídeňských
sáhů — asi v dnešním metrovém poměru 1: 200.
Pro stavebního historika a topografa Prahy mají však nepoměrně větší
význam další čtyři plány Zellinkovy, rýsované na dobrém papíru s vodoznakem v podobě erbu, který nelze dobře rozeznat, protože plány jsou
podlepeny plátnem. Měřítko rovněž ve vídeňských mírách (sáhy a palce)
v dnešním metrovém měřítku a poměru asi 1:100. Tyto plány sloužily
k provádění stavby a pro stavební dokumentaci, jak dnes říkáme stavebním
plánům, sloužícím pro stavební povolení a další úřední řízení. V našem
exempláři byly plány použity asi jen jako interní doklad stavebníka pro
účetně finanční doklady nadřízených míst, o čemž svědčí uložení ve vídeňském archivu. Ani na jejich rubu není komisionelní schvalovací klausule,
které jsou jinak součástí exemplářů plánů, sloužících k stavebně povolovacímu řízení.
Velflík píše ve shora zmíněné publikaci „Dějiny technického učení
v Praze", že stavitel Zellinka zde prováděl práce v letech 1804—1805. Toto
časové rozmezí souhlasí tedy plně s obsahem plánů, neboť tyto jsou nepopiratelně staršího data, než o konečném stavebním stavu hovořící plány
Fischerovy z roku 1806. Stavební plány jsou označeny vždy na dolním
okraji: „Franz Zellinka — burgl. Baumeister" a mají přesnou měřítkovou
stupnici. Plány jsou v nadpisu určeny jen slabě tužkou: „Půdorys sklepů
(přízemí, I. patra, II. patra) býv. Svatováclavského semináře, nynější polytechnické školy." Nadpis je psán pochopitelně v jazyku německém, jednotlivé stavební prostory jsou označeny čísly. Stavební úpravy, o kterých
svědčí Zellinkovy plány, byly určeny ohlédací guberniální komisí, vedenou
dne 14. 10. 1803 Clam-Martinicem, která m. j. rozhodla zřídit nové schodiště na jihu středního traktu při druhém nádvoří. Stavba schodiště byla
schválena dne 4. 6. 1804 zemským výborem, který převzal celou budovu
Polytechnického ústavu do správy Země České dne 19. června téhož roku.
V partii nově zřízeného schodiště byly provedeny vlastně jediné podstatné
stavební změny proti stavu, zachycenému ještě na Hergetově plánu z roku
1783. Starý stav se stavebními změnami, zachycenými právě na Zellinkových plánech nás zajímají nejvíce, neboť můžeme z nich vyčíst situaci
středověké výstavby a srovnat ji s dnešním stavem, který se rovná prakticky stavebním změnám, zachyceným na Zellinkových plánech a na informativním plánu Fischerově. Zellinka narýsoval půdorys všech podlaží
domu, t. j. sklepa, přízemí, prvního a druhého patra. Nás dnes budou zajímat jen plány sklepů a přízemní části budovy, neboť odkrývají hodně ze
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středověké historie tohoto místa. Starý stav budovy je zakreslen i s navázáním na sousedy a zbytky středověké výstavby, zde zachycené, nám
umožňují konfrontovat dnes — po stopadesáti letech — mnohé vykopané
středověké zdivo s tímto plánem.
Sklepní části domu jsou zakresleny spolu s dvěma celkovými řezy a
detailním řezem jednoho podlaží. Seznamují nás prakticky s historií tohoto
místa od počátků Prahy až po začátek minulého století. Z plánu vyčteme,
že severní část domu je složena z podélných čtyř sklepních prostor, jejichž
podélná osa nejde přesně kolmo k uliční ose Husovy třídy, ale prohýbá se
v západní části směrem jižním, takže při svém konci je o více než celou
šířku sklepů dále na jih. Tyto západní podzemní prostory tvoří nejstarší
části středověkého zastavění. Poslední sklepní místnost, přístupná z traktu
při severním nádvoří (u čp. 241/1.), je totiž zbytkem přízemí románské
stavby, zajímavého v Praze dosud nezvyklého půdorysu. Románský dům
je již popsán v dosavadní odborné literatuře.3) Dále na západ ve stejné
linii oblouku se napojuje na románskou místnost jiný sklep, který dnes
má však jen betonový strop, neboť byl vykopán po první světové válce.4)
Zbytky klenby a zdivo, ohraničující prostor, dává tušit původní gotický
sklep domu, postaveného do bývalé raně středověké komunikace po jejím
zrušení, kdy i dále k západu byly k ní napojeny jistě již v raném středověku
domy, později goticky upravené. Jejich zbytky jsou právě zakresleny na
Zellinkově plánu v partii nově budovaného schodiště v jižní části traktu
při třetím nádvoří.
Na východní románskou stěnu bývalého přízemí domu se připojily
nízké sklepní prostory, sklenuté valenou klenbou, sahající až k Husově
třídě v popsaném oblouku. Nebyly stavěny ve stejné době, ale narůstaly
postujně ve středověku od Husovy třídy, kde byl postaven měšťanský dům,
později zvaný Knechtovský. Jejich světlá výška je dnes nestejná a prostory jsou porušeny vestavěnými pilíři, které drží zdivo dnešního domu
Jesuitské výstavby z rozhraní 17. a 18. století. Sklepení tohoto domu, vlastního Svatováclavského semináře se rozkládá západně od středověkých
sklepů kolem třetího nádvoří v místech, kde stál ve středověku „zadní
dům, ležící k sv. Anně", jak se ještě hovoří v zápisu z r. 1510.5) Tento
dům, zv. Knechtovský, jemuž patřily gotické sklepy a románská prostora
na severu dnešního komplexu budov při Husově třídě, sahal na západním
konci až ke kapli Betlemské, o čemž hovoří jak půdorysný sled jeho
zbytků, zakreslených v Zellinkově plánu, tak zprávy archivní. V roce 1528
si totiž Mistr Vavřinec z Betléma stěžuje na zvonaře Bartoše, „že mu
udělal nějakú výheň blízko káply Betlémské".6)
3) Rudolf Hlubinka: „Románské domy na Starém Městě pražském", Zprávy památkové péče 1947, sešit 2—3, str. 29, 40 a 45. Jiří Čárek: „Románská Praha", str. 396, 397,
398, obr. 70. Václav Mencl: „Románská Praha", str. 112. (Edice Osmero knih o Praze.)
4) V plánu při Hlubinkově studii je zakreslen jako románský. Na místě však dnes
není stopa po románském kvádříkovém zdivu. Ani zeď, zakreslená na plánku v Čárkově
knize při východní části románského přízemí není románská, kvádříková. Prostor západně
od románského domu je gotický sklep, zeď zakreslená v Čárkově plánu patří k pilíři vyztužení gotických sklepů, pořízeném při Jesuitské výstavbě Svatováclavské koleje a při
úplné přestavbě nadzemních partií t. zv. Knechtovského domu.
5) Dr Josef Teige: „Základy starého místopisu pražského", díl II., str. 748, zápis 8.
6) Teige: 1. c. Str. 749, doklad 18.
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Reprodukce katastrálního plánu Prahy z r. 1842 s okolím Husovy třídy a Liliové ulice
na Starém Městě. Silnou čarou vyznačena nově zjištěná raně středověká komunikace
v bloku domů. mezi Husovou třídou a Liliovou ulití. Tím je určen pro počátky raného sídliště mezi Prahou a Vyšehradem další „ostrov" dvorců, vymezený nejstaršími cestami.
Podobné protáhlé útvary nalézáme mezi Husovou tř. a Jilskou ulicí, Michtůskou a Mélantrichovou a před asanací Petrské a Vojtěšské čtvrti i v těchto místech. Nápadně se podobají
skutečným vltavským ostrovům a jejich původ byl v náplavách nejmladší vltavské štěrkopískové terasy. Tyto „ostrovy" byly o něco výše položeny a tudíž schopny ke stavbě obydli.
V nižších polohách potom byly vedeny cesty, t. j. na okraji zastavěných ostrovů v místech,
které vyplavila prudce tekoucí voda. Tato místa byla zaplavována i při povodních (t. j. cesty)
a voda se držela hlavně na dolních koncích těchto „ostrovů". Proto nalézáme na konci nově
zjištěného „ostrova" mezi Husovou třídou takové nižší místo, kde historie mluví o častých
záplavách — „Na Louži", kde stál i v těchto dobách kostel P. Marie „Na Louži". Přesně
vymezeně parcely a stojící kameně dvorce Jeudálů zajistily trvání těchto nejstarších sídelních celků i po zvýšení terénu Starého Města, které postupně bylo provedeno od poloviny
13. století až do století 15. Nejdříve byly navezeny komunikace a postupně byly zvyšovány
i plochy zastavěných parcel podle postupu stavby domů na jejich plochách. Obdobnou situaci můžeme sledovati i dnes při stavbě nových sídlišt.
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Pozorný čtenář si jistě klade otázku, proč se popsané středověké domy
stáčely tak od své kolmé osy k Husově třídě ve své západní části k jihu,
když při Liliové ulici, téměř souběžně s Husovou třídou, je již na rozsáhlých parcelách jiná výstavba. V dnešních okolních komunikacích ať na
severu nebo jihu, západě nebo východě není žádná „příčina" takové orientace. Naopak by každý logicky uvažoval o tom, že orientace se bude
upínat k Husově třídě, podle dosavadní literatury hlavní tepně raně středověké Prahy, „ulici Vyšehradské", Proč se tedy parcely tvoří do hloubky
bloku a tam zanikají vlastně v prázdnu? Vysvětlení najdeme velmi lehce
po bližším studiu zdejší zástavby, mající svůj původ v raném středověku
v románské Praze. Studujeme-li situaci románských obytných domů,
v bloku dnes poznaných, zjistíme nápadnou jejich polohu téměř v jedné
čáře a orientaci, souhlasné s pozdějším dělením parcel středověkých. Navazovaly tedy později — v gotickém období stavěné domy na orientaci
románské výstavby obytných domů. A tyto obytné domy byly postaveny
u cesty, která vedla v raném středověku téměř ve středu dnešního bloku
domů mezi Liliovou ulicí a Husovou třídou.7) Její rekonstrukce je zakreslena do katastrálního plánu z roku 1841 a předkládám ji veřejnosti k posouzení. Trasa cesty byla již zakreslena schematicky v roce 1955 do rekonstrukce románské Prahy k roku 1230, provedené do dnešního plánu
Prahy měřítka 1:5000, která je uložena v archivu územního plánu ONV
hl. města Prahy a byla vypracována Dobroslavem Líbalem a Vladimírem
Píšou za spolupráce Janá Sokola.
Raně středověký dvorec na místě dnešního čp. 240/1. byl jistě velmi
výstavný. Kdo jej stavěl nevíme, ale není bez zajímavosti zpráva z roku
1625, kdy rozhodl apelační soud o nárocích řádu Plasského na dům Knechtovský, který se měl nalézat v držení řádu již v roce 1288. Zda mocný a
bohatý cisterciácký klášter v Plaších postavil tento dvorec v Praze nevíme,
ale není to nepravděpodobné, uvážíme-li situování jiného majetku tohoto
kláštera na dnešním pražském území. Na Smíchově pod zahradou Kinských
dokonce měl stát jejich malý klášter, jehož zbytky byly viděny ještě na
začátku 18. století.®) Dále je možné, že náš dvorec byl darován řádu z pozůstalosti některého velmože ve druhé polovině 13. století, nebo mu byl
přímo darován králem z konfiskací, o které nebylo při bojích a vnitřních
nesvárech za Přemyslovců nikdy nouze.9) K původnímu románskému dvorci
patřilo jistě i městiště domu, jehož majitelem ve středověku je v Tomkově
místopisu jmenován plebán od sv. Jiljí. Stával na místě severní poloviny
dnešních sklepů při Husově třídě, kde střední a západní zeď zachovává
linii starých parcel s osou k zaniklé románské komunikaci. Dále na jih
se' tyto zdi ve sklepích již otáčejí k jihu v ose podél Husovy třídy. Do
7) Čárek: 1. c. Str. 398 a 399. Vladimír Píša: „Románské dvorce na západ Vyšehradské
cesty mezi Liliovou ulici a Husovou třídou na Starém Městě pražském." (Rukopis připravený k tisku.)
8 ) František Ruth: „Kronika královské íPrahy a obcí sousedních", str. 842 a podle
rejstříku. Františel Eckert: p o s v á t n á místa Král. hl. města Prahy", díl II, str. 510.
9 ) Kláštery a řády měly v městech pražských řadu dvorců. Plasský řád měl na př.
dům čp. 22/11. na Novém Městě v dnešní Jungmannově třídě. O těchto zajímavých m a jetkových poměrech mluví poutavě Tomek ve svém „Dějepise města Prahy", a to jak
v místopise, tak i dalších kapitolách.
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románského dvorce na místě celé zastavěné východní části parcely čp.
240/1. byl typický vjezd od jihu z Husovy třídy — tehdejší Vyšehradské
ulice, na místě dnešního nápadného výstupku fronty čp. 240/1. od fronty
domu čp. 238-9/I.10) Vjezd zde trval ve středověku jistě velmi dlouho —
ovšem na zvýšené úrovni. Pro to svědčí i zmíněná výstavba sklepů, již
s osou podélnou k uliční čáře Husovy třídy, která patří domu, vystavěnému
podle pramenů na začátku 17. století. Tehdejší majitel a stavebník se totiž
velmi důkladně přel v roce 1608 se svým sousedem — kolejí Nazaretskou,
o čemž nás podrobně informuje zápis z Acta Collegii Nazareth, který zveřejňuje Teige.11) Malíř Gabriel Špindler se dlouho netěšil ze svého nového
domu, neboť již v roce 1630 dům prodal; v roce 1632 vdova žila v Drážďanech, zřejmě v emigraci.12) Dům potom koupili spolu se sousedním
domem Knechtovským Jesuité. O transakci mezi řádem Plasským a Jesuity můžeme si přečíst v Teigeho místopisu důkladný akt císařský
z roku 1692.13)

Na konci 17. století tedy se usídlili v ohnisku české reformace ti,
jejichž úkolem bylo zamezit jakýmkoliv jejím následkům a hlavně vymýtit
do kořene svobodomyslného ducha českého národa a zřídit v okrsku
Betlemské kaple jakési politicko-osvětové centrum české protireformace
na potírání svobodného slova.
Pro současnou památkovou péči není bez zajímavosti postup Jesuitů
při úpravě a přestavbě nově získaných domů pro své kolejní účely. Řídili
se, jako ostatně všichni stavebníci středověku a novověku až do konce
19. století, zásadou nejvyšší hospodárnosti a využití stávajícího zdiva a
přizpůsobení prostorů pokud možno bez zbytečných úprav svým soudobým účelům. Z těchto důvodů si Jesuité jen upravili jižní dům, který byl
zčásti vlastně novostavbou začátku 17. století. Severní dům — Knechtovský — byl, jak jsme seznali z půdorysu, velmi stará stavba gotická s románskými částmi v hloubi parcely. Na rozhraní století již byl tedy dosti „vysloužilý", jejž nebylo možno účelně adaptovat pro kolejní potřeby. Z úzkého, hlubokého domu se těžko mohla zřídit kolej. Jesuité tedy použili
alespoň zdiva sklepů a zčásti i dobrého zdiva dalších podlaží pro vybudování nového honosného domu s vysokým průčelím do Husovy třídy, které
se jak členěním podlaží, tak i výtvarným působením svého článkování
fasády podstatně liší od podélného průčelí jižního domu, který byl oblečen
do nového kabátu dříve, t. j. při úpravě domu po převzetí kolem r. 1700.
Hlavní pole působnosti pro barokního architekta byly však dvorní 'partie,
kde na místě zadních, jistě špatných domků hospodářského charakteru a
10 ) O těchto vjezdech mluví i teorie, publikovaná v knize kolektivu pracovníků Státního židovského musea v Praze: „Pinkasova škola památník minulosti a našich dnůM,
str. 12 a 13 a poznámky. Na Starém Městě patří k těmto vjezdům i tyto příklady: Při
domě čp. 221 v Anenské ulici, při zbouraném čp. 180 v Karlově ulici, při čp. 142, v Linhartské ulici, v Boršově, při zbouraném čp. 16 v Kaprové ulici a prakticky při každém
již zjištěném románském dvorci. Podrobněji se k této věci vrátím při zpracování rozmístění románských dvorců v Praze. N a Malé Straně máme takové zbytky zachovány v p ů dorysech domů (zčásti již zbouraných) mezi ulicemi Hellichovou a domem lanové dráhy
pod Petřínem, (čp. 404/III.).
11) Teige: 1. c. Str. 760, doklad 17.
12) Teige: 1. c. Str. 761.
13) Teige: 1. c. Str. 756, doklad k r. 1621, 5, 6 a 1692.
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na místě volné prostory projektovali rozsáhlé místnosti koleje a refektář,
který je ve své původní podobě pěkně zachycen v plánu mlynáře Veselého z roku 1729. Však i v této zadní partii se zachovaly staré středověké
domy, které vzaly za své teprve o více než sto let později. Jesuité zapojili
do stavby i část středověkého západního domku z dnešního domu čp. 241/L,
který dnes patří Myslivecké jednotě, a to právě v části, která se přimykala
k zmíněné románské komunikaci a navazovala na nově zjištěný románský
dům.14)
Středověkou výstavbu v dnešní technice nemáme však zachovánu jen
ve sklepích a zdivu severního domu, ale je dosud skryta pod zemí dvorů
a pod podlahou přízemních místností středního traktu v místech schodiště
z roku 1805 a prostor na jihu přilehlých. Část tohoto zdiva byla nalezena
v roce 1948 a provedeny jeho snímky, uložené dnes v archivu Státní památkové správy pod číslem A 2658/1-2. Úřední spisy o tomto nálezu mají
jednací číslo SPS-1047 z roku 1948 pod čp. 240/1. Nalezené zdivo souhlasí
se směrem zakreslené budovy v Zellinkově plánu.15) Další nálezy učiněny
i na nádvořích, ale nebyly dokumentovány. Stavební správa budovy je si
vědoma, že v jejím objektu je ještě mnoho ukryto. K bližšímu určení předpokládaných nálezů je nám neocenitelnou pomůckou Zellinkův plán a
dosavadní zjištění, která jasně dokládají sled domů a zachování jejich
zbytků ihned pod povrchem dnešního terénu. Jejich zjištění nepřináší jen
prospěch bádání o historii těchto míst, ale usnadní práci i dnešnímu staviteli, aby jeho úmysl nebyl zbytečně při stavbě měněn nálezy nečekaného
zdiva, nebo dokonce zasypaných nebo i nezasypaných sklepů, jak se často
stává.
Stavební správa požádala proto orgány památkové péče o jasné směrnice, kde může býti nalezeno zdivo nebo podzemní prostory a kde má
postupovat obzvláště pozorně při stavebních úpravách. Tyto pokyny jí byly
dány a z této práce vlastně vznikla i studie, kterou jsem si dovolil zde
předložit.
Poučení o způsobu zapojení staré výstavby při Jesuitské adaptaci je
pro nás důležité právě tím, že to není případ ojedinělý. Musíme si uvědomit, že naši předkové nikdy zbytečně nebourali dobré stojící zdivo.
Šetřili materiál a hlavně si šetřili síly a neničili zbytečně již jednou vykonané lidské dílo. Svou práci a svůj materiál raději vynakládali na novostavby na volném prostranství a na skutečně odůvodněné adaptace, kde
použití stávajících prostorů bylo nemožné a zboření starého zdiva hospodárné pro jeho zchátralost a neúnosnost. Ale i tehdy použili alespoň
materiálu ze zbořených zdí na novostavbu, o čemž máme již hodně dokladů. Je si jen přáti, abychom tak hospodárně postupovali i dnes, s přihlédnutím ovšem k pokroku ve stavebnictví ,a tak poněkud přizpůsobili
skutečnosti strohé matematické"výpočty kalkulantů novostaveb, kteří nepočítají s „kalkulační jednotkou" víc než důležitou — s již vykonanou lidskou prací a s již vyrobeným materiálem, který se zbytečným bouráním
likviduje bez užitku a dokonce vůbec odnímá dnešnímu hospodaření odvozem
14 )

Viz poznámky 2 a 7.
Za toto sdělení vděčím správci budovy p. Veselému, který ochotně vychází vstříc
snahám památkové péče.
15)
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na skládky — a na místo dobrého stavebního materiálu, staletími osvědčeného, se užívá materiálu nového, kterého tak nutně potřebujeme na nové
stavby na volných prostranstvích a plýtváme drahou a vzácnou lidskou
prací naší generace a starou, již provedenou práci minulých generací mnohdy tak neodpovědně ničíme.16)

16 ) Tato tvrzení byla prokázána zkušenostmi pracovníků Státního ústavu pro r e konstrukce památkových měst a objektů v Praze. Jsou zahrnuta v pracích Sborníků téhož
ústavu.
Všechny fotografie zapůjčil archiv pam. péče O N V hl. m. Prahy.
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EMIL KUBÍČEK:

Oprava budovy Národního musea v Praze
V roce 1955 přikročila správa Národního musea k opravě velkých
alegorických sousoší od sochaře B. Schnircha, která na čtyřech rozích
zdobí kupoli této budovy. S částí budovy byly i tyto sochy poškozeny
náletem a správa musea vynaložila dostatečnou péči, aby těmto uměleckým
dílům se dostalo po všech stránkách dobré výtvarné opravy, Z odborného
hlediska jsou sousoší zvlášť závažným problémem a vyžadují o to více péče,
oč jejich autor směleji překročil hranice, jež je nutno při realisování sochařských prací v kameni respektovat.
Loňského roku bylo pak začato s opravou středního risalitu fasády,
kde je soustředěna hlavní část bohaté, v kameni provedené výzdoby. Při
této opravě se užilo u nás dosud neověřeného způsobu, kterým má býti
docílena racionalisace čistících metod omšelých kamenů a štuků. V principu bylo tu užito silného proudu teplé vody promíšené s horkou párou,
který je z přívodní hadice, zakončené tryskou, vrhán pod větším tlakem
na čištěný objekt. Při odborném hodnocení tohoto drastického způsobu
očišťování je potřebí především položití otázku, zda je takové akce vůbec
třeba vzhledem ke stavu kamenných skulptur a architektonických částí,
zda je takový způsob vhodný a zda se ho mělo použiti bez předchozího
prověření na tak hodnotném kamenickém díle?
Posouzení tohoto způsobu opravy bylo provedeno na zvláštní jtoradě,
svolané v době, kdy velká část opravy na risalitu byla již provedena.
Zásadní hledisko, tlumočené několika odborníky, jejichž posudky je možno
položití na váhu s plnou měrou odpovědnosti, vyznívá proti užívání tohoto
způsobu čištění. Zmechanisovanou metodou se sice docílí určitého pracovního efektu v očišťování kamenů a štuků, zároveň se však do značné
míry narušuje jejich povrch. Po stránce fysikálně chemické dochází tu
k tak zvané periodické extrakci v podstatě velmi působivé, podporované
navíc ještě zvýšenou teplotou na objekt vrhané kapaliny a páry. Čistící
efekt probíhá nerovnoměrně a zvětšuje tak nežádoucně barevný kontrast
omšelého povrchu kamene, který se současně stává drsnějším. Tato situace
nastane na povrchu kamene vlivem působení všech, kámen rozrušujících
vlivů, později. Znamená tedy takovéto opravování kamenů současně i jejich
umělé předčasné sestárnutí, což nelze v žádném případě schvalovat. Je
v zájmu vzácného uměleckého díla, jakým jest Národní museum v jednotlivostech i v celku, aby se další opravy tímto způsobem neprováděly.
Na rozdíl od upřílišené a málo ohledné čistící akce, jak se začala provádět na budově Národního musea a podobné tomu akci, provedené před
tím při opravě budovy Národního divadla, byla kamenná architektura a
skulptury monumentální fasády bývalé Hypoteční banky na Havlíčkově
náměstí v Praze opraveny velmi prostoduše. Povrch kamene nebyl vůbec
čištěn a na tento neočištěný kámen bylo „malováno" štětkou a vápnem.
Obyvatelé Prahy i její návštěvníci mohli se tak přesvědčit o tomto zvláštním bezohledném způsobu restaurace, která neušetřila kamennou fasádu
této budovy.
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Je na čase, aby se definitivně skoncovalo s takovými opravami. Jsou
prováděny většinou z veřejných prostředků a mohou zaviniti i nenapravitelné poškození veřejného majetku. Je málo známo a je málo rozšířen
názor, že záležitost oprav, údržby a zabezpečování starých i novějších
kamenných děl je pro nás i budoucí pokolení stálým a otevřeným problémem. Je třeba, aby zde byly zapjaty všechny naše dosavadní technické
zkušenosti a znalosti i všechny nejlepší hlavy i ruce sochařů, a event.
vznikající kolise aby byly s krajní odpovědností prošetřeny. Zde může
býti každá jednostrannost nebo autoritářství ve vyhlašování neomylných
hesel a směrnic za určitých okolností a v nepřípadné aplikaci určitých
metod každému úsilí, které se odvažuje k řešení obtížného problému
údržby a oprav kamenů, jen na překážku.
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ALOIS KUBÍČEK:

Ondřejovský hřbitov a hrob Mozartova syna
Wolfg. Amadea v Karlových Varech
V roce 1953 — jak bylo již v našem Věstníku (roč. XXVIII, str. 39)
J. Joachimovou psáno, byl hrob Mozartova syna přenesen z ondřejovského
hřbitova na centrální hřbitov karlovarský v Drahovicích. — Proč se tak
stalo? Prostě proto, že MNV dopustil, aby ondřejovský hřbitov zpustl.
Místo toho však, aby hřbitov byl ochráněn a opraven a udržován jak by
se o městě světové pověsti dalo předpokládat, byl hrob Mozartova syna —
aby se čelilo světové ostudě, zvláště v Mozartově roce — přestěhován na
nový a snad lépe udržovaný hřbitov. Tak to také asi chápal a s tím souhlasil „Celostátní pracovní výbor pro Mozartovy oslavy", za předsednictví
ředitele státní konservatoře Dr Václava Holzknechta. V Mozartově roce
nebylo radno o všem tom psát. Nyní však je čas vrátiti se k věci. Klub
za Starou Prahu více jak půl století představuje lidové fórum v ochraně
památek. Za to v minulosti trpěl, aby byl nyní uznán. A proto Klub několikrát požádal MNV v Karlových Varech, aby provedenou chybu napravil,
Mozartův hrob vrátil na své původní místo a ondřejovský hřbitov udržoval.
Ale vyskytl se toliko jakýsi kompromisní návrh, že by Mozartův hrob nebyl
vrácen a aby nemusila býti přiznána chyba — že by byl na jeho bývalém
místě vybudován důstojný Mozartův památník. Odmítáme tuto naprosto
neschůdnou myšlenku již proto, že je příkazem doby šetřit, jelikož plně
vyhovuje Mozartovo pietní uctění dobovým železným pomníkem postaveným v roce Mozartovy smrti 1844 Josefinou šl. Cavalcado, roz. hr. Castiglioni. MNV ještě nyní trvá na usnesení městské rady z rf 1913, aby ondřejovský hřbitov byl nazýván „Mozartovým parkem", ačkoli již tehdy bylo
správně na to reagováno, že by bylo vhodnější ondřejovský hřbitov zachovati jako historický památník (viz „Heimatkunde des Karlsbader Bezirkes"). Bylo tak psáno plným právem, protože na ondřejovském hřbitově
byli do r. 1784 pohřbíváni toliko cizinci (ku př. švédský generál Vilém sv.
p. Taube, účastník státního převratu za Gustava III.) a od toho roku až
do r. 1864 i místní občané. A z těch je nejproslulejší a o Karlovy Vary
nejzasloužilejší lékař David Becher, zakladatel novodobé proslulosti, karlovarského léčení. Mimo něj je tu pohřben i druhý vynikající lékař Jean
de Carro, rodák ze Ženevy, zabloudilý do Prahy a potom od r. 1827 usedlý
v Karlových Varech. Celá kniha by měla býti již o něm napsána, jak se
tento oddaný přítel Palackého nejen staral o Karlovy Vary, ale i o celý
kulturní život nejen náš, nýbrž všech Slovanů. Dvacet šest ročníků jeho
francouzsky vydávaných almanachů od r. 1831 do r. 1856 jsou toho svědectvím, jak byl tehdy ojedinělým způsobem svět o Karlových Varech
informován. Ale je tu pohřbena i osobnost světového formátu, architekt
Friedrich Gilly, o němž se karlovarští dobře poučí z článku V. Sádlo ve
vzorném Historickém sborníku Karlovarska, z r. 1955. Obávám se, že
účastníci připravovaného mezinárodního kongresu architektů v Praze —
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5 — Sborník „Ochrana památek"

budou putovati i ke zpustlému hrobu Gillyho. Co učiní MNV? Bude se
snad opakovat historie Mozartova „čestného" hrobu?
Je nám upřímně líto, že zpustošení tak památného hřbitova odehrává
se právě v Karlových Varech — v místech, o jehož mezinárodní vyznám
v náš prospěch politický i kulturní se tak pracně přičiňujeme.
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DOBROSLAV LlBAL—MILOŠ VINClK:

K problému rekonstrukce průčelí náměstí
v Novém Městě nad Metují
Nejvýznamnějsím pokusem o simultánní a souvislou rekonstrukci
celistvé fasády prostoru města byla obnova severního průčelí náměstí
v Novém Městě nad Metují, provedená v letech 1953—4. Poněvadž realisované architektonické řešení nemá vlastně dosud obdoby a. jeho smysl
i dosah nebyl v několika případě plně pochopen (viz na př. noticka arch.
Jaroslava Rosslera v posledním čísle Ochrany památek roě. XXIX/1954,
61) zdá se býti velmi potřebným vysvětliti stručně problematiku daného
případu, jak po stránce památkové tak i architektonické a urbanistické.
V zajímavých a pestrých dějinách českého urbanismu patří Novému
Městu nad Metují místo značně pozoruhodné. Takřka všechna naše města,
s výjimkou báňských, se právně urbanisticky konstituovala (většinou ze
starších románských jader) již ve 13, ojediněle ve 14. století. Proto založení 16. století, dokonce na zeleném drnu, je v českomoravském prostředí
naprostou zvláštností.
Nové Město nad Metují bylo založeno v roce 1501. Prvotní dřevěná
výstavba byla zničena požárem 1526. Nové období pro město nastalo roku
1527, kdy ho nabyli koupí hospodářsky silní Perštejnové.
Lze předpokládati, že již počínajíc rokem 1501 byla vytyčena základní
půdorysná osnova města a provedena i parcelace jednotlivých bloků. S výjimkou některých sklepů nezbylo po požáru města r. 1526 ze starší výstavby asi nic hodnotného, takže Perštejnové začínali vlastně znovu, ovšem
na starém půdorysu. Půdorysná konfigurace města situovaného na ostrohu
obtékaném ze tří stran vodou, se strmými svahy, nepravidelně oválného
tvaru, se 4 bloky při protáhlém kosodélném náměstí působí dosud ryze
středověce.
Nová výstavba byla provedena jednotně. Domy byly řešeny zcela
typově. Jádro domu tvoří síň se schodištěm a přední komora, v zadním
traktu byla pak velká komora a typický úzký průchod na dvůr. Podloubí,
jehož klenební pasy nerespektují vždy dělení parcel bylo zbudováno patrně dodatečně, ve druhé stavební etapě po roce 1534.
Typisace v půdorysu i ve výstavbě byla tu vědomá a značně pokročilá.
Vysoká záměrnost celkového řešení se však neomezila toliko na půdorysnou disposici a základní rozvrh budov, ale především se uplatnila i ve
výrazu fasád. Tato skutečnost nebyla však přéd realisací stavebního
průzkumu známa.
Severní krátkou frontu tvoří 7 domů, východní 14, jižní 6 a západní 11.
Všechny fasády náměstí měly dosti nenáročný vzhled. Západní průčelí bylo
upraveno jednotně a v důsledku požáru v polovině 19. století se sedlovými
střechami se hřbenem rovnoběžným s domovními fasádami. Na ostatních
třech stranách náměstí se zachovaly vysoké attiky, menší části se štíty,
znatelně rustikálních, porušených forem. Jednotlivá průčelí byla individualisována i různou barvou.
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Náměstí je architektonicky ovládáno diagonálně situovaným zámkem
a děkanským kostelem sv. Trojice. Jednotlivý komplex města je svázán
z valné části zachovanými hradbami. Jejich běh sleduje hradební ulička
t. zv. zádomí.
Takto vypadalo historické jádro Nového Města, když bylo na jaře
r. 1950 prohlášeno za státní městskou reservaci. MNV určil podle dobrozdání Krajské reservační komise jako první projektový úkol úpravu domů
č. 6 a 9, stojící v krátké, severní frontě náměstí, navazující kolmo parkově
upravenou prolukou na hlavní zámecké průčelí. Vlastní projektové práci

Nové Město nad Metují. Pohled na město z 1. pol. 18. stol. Výřez
z Mariánského obrazu v kostele N. Trojice. — Foto státní památková správa.

předcházela přirozeně řada příprav. Bylo to především studium materiálů
v bohatém zámeckém a děkanském archivu, podrobná rekognoskace objektů i sondáž. Již v počátcích těchto prací se počala objevovat řada
vrcholně zajímavých nálezů, které byly korunovány zjištěním zbytků původních štítů, dochovaných v dnešních attikách jednotlivých domů, nejen
v severní frontě, ale i na frontách ostatních s výjimkou západní. Tyto
konkrétní nálezy doplnilo i vyobrazení starých štítů na obraze v kostele
sv. Trojice.
Pečlivě prováděný průzkum ukázal projektantům obnovy v plné šíři
krásu a bohatost záměrů renesančního architekta. Bylo poznáno, že čtyři
průčelní strany náměstí byly řešeny zcela jednolitě bez ohledu k hranicím
jednotlivých stavebních parcel. Vznikl tak záměrný, architektonicky ucelený komplex domů vždy po celé délce fronty náměstí. Jednotně probíhá
vysazená kordonová i hlavní římsa z cihelných tvarovek, jednotně jsou
řešeny profilované oblouky podloubí, okenní otvory, rámované tvarovkami
a bohatě profilovanými poprsníky. Štíty, jejichž značné zbytky se zachovaly,
se nevázaly na majetkové hranice jednotlivých domů, ale byly naopak
architektonicky rozčleněny na celou délku fasády. Objev celkového členění
průčelí a dokonce i velkých částí původní komposice štítů umožnil ve
spojení s ikonografickým materiálem dokonalou přestavbu skvělého původního řešení nejranější renesance druhé čtvrti 16. století. Byla tak
určena pevná forma zevnější úpravy náměstí.
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Nové Město nad Metují. Pohled na fasádu domu 6. 6 v severní
frontě náměstí po odstranění pozdější omítky v.-průběhu stavebního průzkumu. — Foto Státní památková správa.

Již při zpracování prvních fází prostorových skic rekonstrukce náměstí, které pojaly všechna zjištěná fakta, se ukázala nejen urbanistická
zajímavost a výjimečnost původní výstavby, ale i velká závažnost celého
problému. Může se říci, že ani architektonická veřejnost, ani památkové
kruhy nebyly do té doby postaveny před tak jedinečný úkol při úpravách
městských reservací. Není proto divu, že při předběžných jednáních docházelo přirozeně k různým názorům, jak se vypořádati s danou skutečností. Projektanti pověření tímto úkolem předložili řadu studií a přehledný
průzkumný materiál na rozšířeném výboru architektů, kde po náležitém
výkladu a debatě byla jimi položená otázka, zda se doporučuje: pouhé
konservování dnešního stavu fasád, nebo provedení rekonstrukce i tam,
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Nové Město nad Metují. Severní fronta náměstí po rekonstrukci v letech 1953—54. — Foto
Státní památková správa.

kde původní ráz průčelí byl, ať z jakýchkoliv příčin, již porušen. Jednotný
názor vyzněl pro rekonstrukci po velmi důkladné přípravě. Byl tedy vypracován podrobný projekt, který jasně ukázal architektonické záměry
vnější úpravy celé fronty a současně i zachytil nakolik se původně raně
renesanční štíty dochovaly v dnešních budovách. Záměry architektů zpracované v důkladné dokumentaci byly předloženy příslušnému referentu
státní památkové správy k schválení. Když byl projekt schválen, usnesla
se i krajská reservační komise jednomyslně, aby v navrženém pojetí byla
úprava provedena. Podle projektu byla pak realisována rekonstrukce původního vzhledu fasád na severní frontě náměstí.
I dnes odstupem více jak tří let jeví se provedené architektonické
řešení jako jedině možné a správné. Není naším úkolem zabývati se podrobněji základními zásadami metody rekonstrukcí. Nutno toliko bezvýhradně zdůrazniti, že cílem architektonické rehabilitace prostorů města
není konservace dochovaného, v podstatě nevýtvarného stavu, ale naopak
skutečná obnova umělecké náplně uličních prostorů a náměstí. V daném
případě stáli navrhující architekti před volbou obnoviti řádně dokumentovaný architektonický vzhled města, který byl porušen toliko mechanickou
cestou bez výtvarného úsilí, či konservovat toliko dochovaný stav, vzniklý
jen postupným narušováním a rozpadem původního architektonického
řešení. Tento proces zcela znejasnil základní architektonický i urbanistický
smysl renesančního náměstí, jehož prostor byl vymezen čtyřmi jednotně
řešenými stěnami.
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Na jedné straně byla cílem rehabilitace výtvarného díla u nás nadto
zcela jedinečného, vysokých kvalit, bez jakýchkoliv uměleckých škod a
ztrát, na druhé straně zbývala toliko pouhá konservace dnešního stavu.
Volba byla tudíž zcela jednoznačná, neboť hlavním, ba jediným cílem
rekonstruujícího architekta musí býti v takovém případě plná rehabilitace
řádu dokumentovaného výtvarného stavu. Architekt památkář musí hleděti
na upravovaný objekt jako na celek. Mechanické navázání na dochované
torso bylo by za daného stavu těžkým omylem, který by kompromitoval
vlastně základní smysl památkové péče. Požadovaný cíl byl v případě Nového Města nad Metují splněn.
Třeba ovšem připustiti, že obnovené štíty měly by býti povrchově
členěny a rámovány. Od členění se upustilo z toho důvodu, že při průzkumu
se nenalezly žádné jeho stopy. Bylo provedeno zřejmě toliko v omítce.
To je ovšem zcela nepatrný nedostatek, který lze velmi snadno napraviti.
Je současně přirozené, že za dnešního stavu, kdy bylo obnoveno průčelí
toliko severní fronty náměstí nemůže se rekonstruovaná fronta náležitě
uplatniti, což postihuje zejména pozorovatele nezpůsobilé architektonické
představivosti.
Na prostor novoměstského náměstí v dnešním stavu třeba hleděti jako
na dílo rozpracované, dokončené toliko z jedné čtvrtiny. Výsledný architektonický efekt, jeho rehabilitace, se objeví teprve po výtvarném dořešení
zbývajících tří front. Na dvou stranách náměstí, kde jsou dány pro to
rovněž pevné podklady, bude nutno obnoviti raně renesanční štíty v celém
rozsahu. Větším problémem bude řešení západního průčelí náměstí, kde
po požáru minulého století bylo vše zničeno. Nepodaří-li se zjistiti spolehlivé podklady pro rekonstrukci štítů této fronty, nastoupí nové architektonické řešení, které musí ovšem neslyšně zapadnouti do celkového
výtvarného rámce obnoveného náměstí.

71

VLADIMÍR PIŠ A :

Středověká Praha ve světle nálezů z roku 1955
Praha je hlubokým mořem poznání středověkého stavitelství měst a
středověké architektury a umění. Tyto poklady jsou dosud většinou skryty
našim zrakům pod zdivem, plentováním a omítkou pozdějších stavebních
úprav. Středověkou Prahu odkrýváme nejen jako zdroj poučení a kulturního bohatství nejslavnější doby českých dějin feudální éry, ale vidíme v ní
dnes dosud skrytý zdroj materiálních potřeb dnešní společnosti. Při hodnocení nálezu Havelské brány1) jsme zdůraznili, že raně středověká komunikace branou vedoucí se dá na př. použít k zlepšení komunikačních
poměrů při nejživější křižovatce dnešního velkoměsta. V současnosti jsme
svědky jak při severní straně Tylova divadla na Ovocném trhu se znovu
zaskvěla ve své střízlivé nádheře a výtvarné mohutnosti krásná gotická
červená cihlová fasáda jednoho domu staroslavného Karolina. Středověká
budova bude dále sloužit současným potřebám nejstarší university ve
střední Evropě. Karlova universita se může pochlubit, že téměř od svého
založení sídlí ve svých starých budovách. Jejich zdivo, klenby a jimi sevřené prostory jsou skutečně a hmatatelně posvěceny doteky rukou a
nohou nejslavnějších osobností našich dějin. Český národ může býti šťastný
a hrdý na to, že velké události a doby svého života má nejen přiblíženy
a zachyceny v kronikách, letopisech, archivech a historické literatuře,
ale hlavně na to, že si je může přímo vyhmatat a vžít se do nich v prostorách obklopených starým zdivem, jež je jakoby prosáklé událostmi a životem osob, zde minulostí procházejících.
Zní to snad trochu romanticky, ale je nutno si uvědomit, že národní
hrdost, čerpání z národních tradic pro současnou kulturu a život jsou
posilovány a stavěny na pevnou základnu jen na místě, kudy doslova šly
dějiny. Genius loci — je pojem, který se nám vtírá v mysl vždy, když
studujeme stavební vývoj města.
Při studiu stavebního vývoje města je nutno vždy vidět především
urbanistický celek, který je složen z jednotlivých vzájemně úzce souvisících objektů. Pojetí města jako shluku fasád, tříděných na hodnotné
a méně hodnotný se nám právě vymstilo v době, kdy se projednávaly
jednotlivé návrhy na první úpravy města Prahy, t. zv. regulační plány.
Tehdy bylo určeno k zbourání mnoho budov velmi cenných, které se daly
výhodně upravit pro současné potřeby a mohly býti nadále ozdobou města
a jeho uličního interiéru.
Pokrok na tomto poli ukázaly poslední vědecké konference o výstavbě
měst v roce 1955, červnová liblická o Praze a říjnová ve Smolenici na
Slovensku o výstavbě našich měst. Jasný výsledek obou konferencí nám
ukázal, že nelze napříště plánovat přestavbu jen jednotlivých částí města.
*) D. Líbal a V. Píša: „Nově objevená brána a hradební věž středověkého opevnění
Starého Města pražského". — Zprávy památkové péče 1954, ročník XIV., číslo 9—10.
D. Líbal a V. Píša: „Nové poznatky o středověkém opevnění Starého Města pražského". —
Sborník VHÚ „Historie a vojenství" ročník 1955, číslo 3. D. Líbal a V. Píša: „Stará H a velská brána". — Ochrana památek, věstník Klubu za Starou Prahu a jeho odborů, ročník XXIX., číslo 7—8.
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Je nutno vždy vidět dnešní organismus celého města a jeho život a město
přizpůsobit novým potřebám buď rozšířením města a úpravou již nevyhovujících čtvrtí v rámci celého sídla, nebo vybudováním samostatných nových celků mimo město, t. zv. satelitních sídlišť. Toto zde uvádím — ač se
zdá, že dosavadní odstavce nesouvisí s tematem našeho pojednání —
protože chci zdůraznit: i když plánujeme v celcích, i když myslíme na

Situační plánek zbytků středověké výstavby kláštera Křížovníků Božího hrobu na Zderaze
v domě čp. 275/11, při ulici na Zbořenci na Novém Městě. Číslice 1 v plánu ukazuje místo
nalezu ostění arkády, popsané ve Sborníku KSP ročník 1956, č. 2 značí ostatní arkády, popsané v tomto Sborníku. Číslice 3 ukazuje zbytek části gotického ostění na dnešním garážovém dvoře ČVUT, kde je i umístěna t. zv. kaple Božího hrobu — č. 4. Situace je zakreslena do náčrtku katastrálního plánu z r. 1842.
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Čp. 275/11. — Celkový pohled od jihu na arkády č. 2. V průhledu
průjezdem domy v ulici na Zbořenci proti čp. 275/11.

úpravu celků, musíme vždy bezpečně vědět, z čeho se ten celek skládá.
A právě pro správné pojetí velké skladby celku města musíme jeho nejmenší části bezpečně a dokonale ovládat, a to ve všech souvislostech.
Proto se dnes tak pečlivě zabýváme každým jednotlivým objektem do
všech detailů jeho stavebního vývoje a všeho, co s ním souvisí. Sebe
prostší dům, napohled té nejhorší kvality a umělecké bezcennosti, ale
stojící na historické půdě, nesmíme přejít bez povšimnutí.
Tato pečlivost a vědomí cíle dnešní památkové péče přinesla nám
další ovoce i v minulém roce při provádění preventivní ochrany historických památek odborem kultury rady ÚNV hlavního města Prahy. Jak jsem
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Pohled na jižní část domu Sp. 275/11. Na Zbořenci od jihozápadu. Ve středu snímku je vidět
výklenek vodovodní výlevky, nad kterým byla nalezena přípora a konsola klenebních žeber.
Vpravo v pozadí je Štítová zed budovy ČVUT — Zengerovy posluchárny. Šrámek pořízen
před provedením hloubkových sond dne 10. XI. 1954.

uvedl při popisu objevu zbytků kláštera Křížovníků Božího hrobu na Zderaze na Novém Městě pražském v loňském čísle našeho Sborníku, dalo
se s jistotou tušit, že v nevzhledném činžáku poloviny XIX. století budou
skryty další části ambitu tohoto kláštera a přilehlé klášterní prostory.
Další povrchový průzkum, který jsem podnikl před úpravou této části
činžovního domu čp. 275/11. Na Zbořenci, odhalil pod shnilou fasádou
tohoto nevlídného činžáku při budově české techniky další dvě pole arkád
klášterního ambitu, zazděných do obvodního zdiva domu a skrytých pod
temně šedým povrchem omítky. Hrotitý oblouk arkády nad dnešním průjezdem je dokonce zachován v celé své výši. Profilace nebyla odkrývána
jako v roce 1954 při západním oblouku. Nemělo by to praktický význam,
neboť dům je obydlen; sondy musily být prováděny rychle a fasádníci
omítali dům těsně po našem průzkumu. Mimo zjištění dalších dvou arkád
býv. klášterního ambitu byly konstatovány další zajímavé detaily ze stavebních dějin kláštera zderazského, z kterých možno si udělat i podmíněný
závěr o podobě celého kláštera Křížovníků Božího hrobu. Při podrobném
studiu omítek u pětibokého přístavku u jižní fronty dnešního činžáku jsem
zjistil, že kamenná ostění arkád ambitu jsou potažena i do hloubky svého
profilu dvěma vrstvami pačoku — bílého a žlutého. Vrstva krásného, žlutě
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Výsek Jtittnerova plánu Prahy z let 1811—1815 s okolím, kláštera Zderazskeno. Srafování
názorně ukazuje dosud neporušený skalní výběh druhé vltavské terasy (Karlovo náměstí),
kde se rozprostírala raně středověká osada a později byl založen i klášter.

zbarveného pačoku pokračuje i na přilehlý pětiboký přístavek. Co nám to
říká? Omítka tohoto přístavku byla opatřena pačokem, který byl použit
i k dekoraci a konservaci kamenného ostění arkády klášterního ambitu,
a to ve druhé vrstvě. Podíváme-li se blíže na zmíněný pětiboký přístavek
zjistíme, že se jedná podle povrchových známek o stavbu z doby kolem
poloviny 17. století. Z historie kláštera víme také, že v XVII. století v době
katolické protireformace ožívá opět intensivněji život v klášteře. Zadíváme-li se však blíže na půdorys pětibokého přístavku, půdorys ambitu a
situaci dnešních budov zjistíme, že tento přístavek svým zevnějškem barokní, mohl býti postaven na zbytcích studničního stavení gotického
kláštera, který byl částečně barokně upraven po svém poboření za husitské
revoluce. Podle dosavadního bádání si můžeme tedy představiti zderazský
klášter jako sídelní celek s chrámem na východní straně ambitu. Na
severní, jižní a západní straně ochozu a rajského dvora stály pak vlastní
obytné klášterní budovy, zčásti zachované jistě i v našem činžáku čp. 275/
II. Prelatura byla podle pramenů na místě dnešního domu techniky na
Zderaze čp. 269/11. Jižní křídlo klášterních budov spolu s částí západní
bylo zachováno až do první třetiny minulého století ve zdivu budovy
čp. 307/11., která je patrna ještě na Jiittnerově plánu Prahy z let 1811—
1815. Na katastrálním plánu města z r. 1842 je zakresleno již jen obvodové
zdivo tohoto objektu. Dnes vidíme při západním štítě t. zv. Zengerovy
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posluchárny v prostoru směřujícím k budově čp. 269/11. zbytek středověkého kamenného zdiva, patřícího západnímu křídlu gotického kláštera.
Je tedy nutno při všech stavebních a jiných úpravách, obnažujících zdivo
a jdoucích do terénu, postupovat velmi opatrně a za asistence odborníků,
aby se mohly dokumentovat další pozůstatky výstavby jednoho z nejvýstavnějších pražských klášterů. Tato dokumentace nebyla, žel, prováděna při boření zdejší výstavby na začátku tohoto století. Jinak by byla
měřicky dokumentována další dvě pole ambitu, a to jeho východní části,
která byla i s původní žebrovou klenbou zachována až do stavby české
techniky — elektrotechnického oddělení — v roce 1905. Líc ostění arkád
byl zazděn do domku, který stával v místech západního křídla techniky,
jejíž štítová zeď je ve stejném místě jako líc arkád východní části ambitu.
Fotografii tohoto zbytku provedl fotograf Eckert v roce 1904 a je publikována v díle Zmizelá Praha, I. díl. Jako zázrakem ušla v těchto letech
zničení i část gotického ostění chrámového okna, které dnes můžeme
spatřiti na garážovém dvoře techniky blíže t. zv. Kaple Božího hrobu,
která se krčí u dvorních fasád činžáků z doby před touto válkou v ulici
Na Zbořenci. Je si jen přát, aby budoucí práce na městičti kláštera nám
ukázaly více ze stavební podoby tohoto velkého díla pražského středověkého stavitelství románského a gotického. Dnes není pomyšlení na systematický průzkum, ani toho není potřeba. Stačí, když veškerá činnost bude
zde prováděna pod odborným dozorem a plán prací bude včas orgánům
památkové péče oznámen.2)
Naše průzkumy nejsou samoúčelné. Dokumentace a preventivní
ochrana staré výstavby je v první řadě prováděna pro to, aby byly opatřeny
řádné a přesné podklady pro regenerační a rehabilitační projekty, podle
nichž budou prováděny stavební úpravy historických objektů, aby mohly
být využity a sloužit současné společnosti. Bez této služby současnosti
by se památky co nejdříve staly museálními předměty, trpěnými z milosti,
na které by se dostalo jen věru málo z finančních prostředků pro výstavbu
státu, tak jako v domácnosti nejdříve hledíme ukojit potřeby holého
živobytí, zařízení domácnosti pro denní život a potom teprve se staráme
o „starý skleník po babičce a rodinné portréty", které jsou jen vzpomínkou něčeho zašlého, co je doma trpěno jen z úcty k předkům nebo
jako cenný předmět, který je ovšem prodán tehdy, když se nedostává
prostředků na holé ukojení běžného života.
Podle analysy každého objektu bude moci býti v konečném stadiu
prací nalezena nejlepší forma jeho údržby, obnovy a využití, nejvhodnější
náplň pro takto obnovené celé historické čtvrti města a jejich zapojení

2) Dne 18. března 1957 jsem zjistil místní prohlídkou garážového dvora ČVUT na
Zbořenci při čp. 275/11., u východní strany t. zv. kaple Božího hrobu vykopanou hromadu
vltavského štěrkopísku, při níž byly poházeny různé lidské kosti. Jáma byla pevně zakryta.
Dále jsem zjistil na zbytku goticky1 opracovaného ostění (v situaci značeno č. 3) značné
poškození, provedené vysekáním rýhy pro vedení zvonkového drátu v trubce. Oba tyto
citelné zásahy do podstaty historické hmoty a terénu nebyly předem hlášeny orgánům
památkové péče a byly zjištěny opět při náhodné přohlídce, kdy již byly provedeny. Dokumentuje to divný postoj orgánů Českého vysokého učení technického k historické podstatě Prahy v jubilejním roce ČVUT.
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čp. 275/11. — Zaměřeni ostěni arkády, obou přípor a konsol klenebních žeber při západním pilíři arkády č. 1. Provedl arch. Kamil Hilbert.

do celkového obrazu a života velkoměsta, jako je Praha. Jednotlivé objekty
se snažíme přizpůsobit jakémukoliv využití. Naopak, pro každý objekt se
musí nalézti nejvhodnější náplň. Tato cesta nám totiž zaručí, že úprava
objektu bude hospodárná, levná a technicky schůdná, protože bude navazovat na původní stavební podstatu objektu, kterou bude jen technicky
fixovat na další staletí. Proto dávno před asanací se postupně provádí
zaměření domovních bloků historické výstavby. Podle tohoto zaměření
se provede povrchová analysa stavební historie, která je zakreslena do
plánů. Obraz stavebního vývoje celého bloku domu je dobrým vodítkem
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Čp. 275/11. — Konsola přípory klenebních žeber na severní straně pilíře arkády č. 1 po
provedené hloubkové sondě.
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zkušenému architektu pro vypracování úvodního projektu stavebního zabezpečení a využití domů. Podle těchto analytických plánů je možno též
velmi dobře provést „otevření stavby", které je nutné pro zjištění statických poměrů objektů. Podle historické analysy je možno předběžně
přistoupit k odbourání novodobých nekonstruktivních příček a přístaveb,
které ruší nejen původní architektonickou skladbu a tvář objektu, ale
jsou i na závadu statickým poměrům ve stavbě samé, o čemž se přesvědčujeme dnes velmi často při stavebních akcích v historických domech.
Po takovéto přípravě jsou vlastní stavební plány již definitivní a nemusíme
je vůbec podstatně měnit, což se vždy stává, když stavební plány jsou
vypracovány pro historický objekt bez jeho náležitého prozkoumání po
všech stránkách. Potom nás nepřekvapí vážné trhliny pod omítkou nosných
pilířů, uhnilé hlavy stropních trámů, zdivo na sucho kladené nebo hrázděné,
na kterém jsou postavena ještě další patra, prasklé klenby a jiná nemilá
zpestření života vedoucího stavby a vedoucího projektanta. Potom se nemusí stavba zastavit až do doby, kdy je dodán změněný projekt, což není
dnes při přísném plánování práce nijak příjemné vybočení z pracovního^
programu jak stavebního podniku, tak i projekčního střediska a podnikatele stavby neméně.
Při provádění takového předběžného informativního průzkumu bloku
mezi Mosteckou, Josefskou ulicí a Dražického náměstím na Malé Straně
jsem zjistil dne 3. ledna 1955 v polozasypaných a dnes nepoužívaných sklepích domu čp. 58—9/III. dosud neznámé zbytky románské výstavby biskupského malostranského dvora. Dosud bylo zjištěno zdivo a jeho základy
ve východní části sklepa. Románské zdivo pokračuje dále do sklepa čp. 61/
III. Románské kvádříky střední velikosti (23X17, 18X17, 44X21) přecházejí ve výši 110 cm nad dnešní úrovní sklepa v rozšířené základové
zdivo, podle něhož byl dnešní sklep vyhlouben. Přesné koty výšky původního románského terénu nebyly dosud stanoveny. Stane se tak až po
skončení sondovacích prací a po zaměření nálezu. Po zběžném srovnání
terénu však můžeme konstatovat, že spodní vrstva kvádříků je přibližně ve
stejné výši, jako dříve zjištěné románské zbytky biskupského dvora. Charakter zdění a vnější optický účin je zde stejný, jako při zdech, nalezených
při stavbě ministerstva financí. Tyto zdi jsou částečně zachovány pod
touto budovou a byly i zachovány u přilehlého domu čp. 62/111. a jsou
jistě obsaženy i uvnitř jeho zdiva.3) Malostranský blok domů severně
Mostecké ulice je jedním z nejhůře zastavěných bloků malostranských.
Každé místečko je zde využito, lépe řečeno zneužito. Bude proto skutečně
potřebí důkladné průzkumové a pečlivé projekční práce na ozdravění tohoto
bloku pro bydlení, důstojné člověka dneška. Technicky a výtvarně obtížný
bude úkol zapojení zbytků biskupského dvora, které se při hloubkovém
průzkumu zde najdou jistě ve velkém rozsahu. Biskupský a poté i arci3) Blok domů mezi ulicemi Josefskou, Mosteckou a Dražického náměstím byl celý
povrchově prozkoumán a provedena stavebně-historická analysa v roce 1956 pracovníky
Státního ústavu rekonstrukcí památkových měst a objektů v Praze, ing. arch. Jarmilou L í balovou a PhDr Miladou Vilímkovou za autorovy spolupráce. Zjištěné nálezy při tomto
průzkumu budou zveřejněny při přehledném zpracování objevů v roce 1956 v některém
z příštích čísel tohoto Sborníku.
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biskupský dvůr hrál významnou úlohu v dějinách české architektury a
historie prošlá tímto územím, tak pěkně zvěčněná dílem Aloise Jiráska,
jistě je dosti pádným argumentem pro pietní zachování všech zde nalezených zbytků minulé monumentální výstavby středověké Malé Strany.

Situace bloku domů při Mostecké ulici a Dražického náměstí na Malé Straně se zakreslením
nálezů románského zdiva biskupského dvora. Silná čára znaeí umístění románské zdi ve
sklepě, přízemí a částečně i prvním patře. Tečkovaná čára je myšlený průběh románského
zdiva v dosud hloubkově neprozkoumané části.

Středověká výstavba pražského podhradí na levém břehu vltavském
byla dosud opomíjena. Způsobuje to vlastní její hmota, která ve svém
maximu pochází až z novověku. Není to tím, že by území dnešní Malé
Strany bylo hustě osídleno až v novověku, nebo že by se dříve zde stavělo
jen ze dřeva. Malá Strana se vyvíjela současně se všemi sídelními centry
pravobřežními i když neměla tak záhy kamenných honosných domů
měšťanských, jako Staré Město pražské. Hlavní důvod převahy postředověkých kamenných domů tkví v hrozném malostranském požáru v 16.
století, po němž byla podniknuta úplná přestavba vyhořelých domů, které
byly většinou strženy až po své sklepy. Nalézáme tedy středověkou vý-

6 — Sborník „Ochrana památek"
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Situace kostela sv. Vavřince pod Petřínem, dnes čp. 553/111, s územím bývalého hřbitova,
obehnaného původní barokní zdí. Černě položen zjištěný půdorys románského kostela,
mřížkou vyznačeno dosud jasně určené gotické zdivo — nevyplněno zůstává dosud neprozkoumané zdivo. číslice 1 značí vchod do domu čp. 553/III., odkud je i zřetelná severní
románská stěna kostela. Číslo 2 ukazuje vchod do domu čp. 397 III., z jehož dvora je patrný východní románský závěr kostela.

stavbu mnohde jen ve sklepích, někde i zčásti zasypaných A) Nelze to však
říci o všech malostranských objektech. Tam, kde neřádil onen zhoubný
požár, nalézáme ještě dnes zbytky středověké výstavby nebo i celé neporušené objekty románské a gotické, zastavěné ve slupce pozdějších
stavebních úprav.
Rozložení románských malostranských svatyní dokazuje, stejně jako
na pravém břehu Vltavy, že toto území bylo hustě osídleno již od počátků
historické Prahy. Na jih od Otakarovy hradby Menšího Města pražského
bylo středověké osídlení skládající se převážně z dvorců a mlýnů, patřících
klášterům nebo kapitulám, a z domků a chýší rybářů a obyvatelstva, závislého na službě a práci v knížecím a později i královském dvoře a v kláš4 ) V objektech čp. 184/III., kde dnes sídlí Československý červený kříž byly takové
sklepy objeveny při zřizování kotelny a uhelny pro ústřední vytápění v roce 1956. Prostory
byly vyklizeny, jejich částečně odbouraná gotická klenba (pro snížení nového podlaží
v přízemí barokní budovy) byla nahražena betonovým stropem a sklep slouží provozu kotelny. Opět dobrý příklad využití i dosud nesloužícího historického objektu.
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Langweilův model Prahy (1826—1833). Detailní záběr s pohledem od jihovýchodu na kostel
sv. Vavřince pod Petřínem a nároží dnešní Hellichovy ulice a Ojezda.

terních a panských dvorcích. Podobné rozvrstvení obyvatelstva nacházíme
i v osadách na pravém břehu řeky na území horního Nového Města pražského před jeho založením ve 14. století.5) Tato sídliště měla svoje kulturní
centrum, jak dnes říkáme, tehdy kultovní stánek, kostel. A také zjišťujeme
na jih od Otakarovy hradební zdi řadu středověkých svatyní, kulturních
center středověké společnosti a představitelů politické moci panovnického
rodu a církve. Mnohé z nich máme dodnes zachovány, jako kostel sv. Jana
Křtitele zv. na Prádle. Další z nich není dosud příliš znám široké veřejnosti.
Stojí totiž přikrčen mezi obytnými domy Ojezda na úpatí Petřína při
dnešní ulici Hellichově, východně od nevkusného bloku školní budovy
v Seminářské zahradě. Kostelík je dnes sám obytným domem čp. 553/III.
Před svou profanací v josefínské reformaci byl tento kostelík zasvěcen
sv. Vavřinci a byl zván pod Petřínem, na rozdíl od menšího kostelíka stejného zasvěcení, který stojí dodnes, ovšem v barokním rouše na vrchu
5) Podrobnosti obsaženy v rekonstrukci osídleni pražského území v hradbách z roku
1230, t. j. ke konci t. zv. doby románské, kterou do dnešního plánu města v měřítku
1 :5.000 provedli Dobroslav Líbal a Vladimír Píša za spolupráce Jana Sokola v roce 1955.
Plán, barevně provedený, se zakreslením všech dosud určených románských obytných
domů a kultovních stánků a prokazatelného osídlení území je uložen {spolu s podobnými
rekonstrukcemi Prahy k roku 1347 a k roku 1419 od těchže autorů), v archivu územního
plánu odboru pro výstavbu Ú N V hlavního města Prahy. Popis a zhodnocení těchto plánů
vyjde v některých příštích číslech tohoto Sborníku.
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Petříně, tvoře dokonce součást Karlova gotického opevnění Prahy, Hladové
zdi. Již zasvěcení prvokřesťanskému mučedníku ohně, sv. Vavřinci, svědčí
o jejich původu již v raných dobách křesťanství na naší půdě. Kostelík
na Petříně byl také ve svém zdivu určen jako románský prof. Birnbaumem.
Kostelík sv. Vavřince pod Petřínem je po prvé zmiňován v roce 1399.
Někteří dosavadní badatelé však správně usuzovali, že podle svého zasvěcení a existence zdejší osady Nebovidy stál zde jistě kostel již na
úsvitě historie Prahy někdy v 11. nebo až ve 12. století. Uvádějí však
současně, že v dnešní gotické stavbičce není památka po tomto původním
kostele. V monografické studii Dr Wagnera z r. 1935, vydané u příležitosti
zamýšlené přestavby na svatyni církve československé se praví, že tato
svatyně představuje dvoulodní gotický kostel z poloviny 14. století s úpravou pozdně gotickou, pozdně renesanční a barokní přístavbou z 2. třetiny
18. století k západnímu průčelí. Je škoda, že před plánovanou úpravou
v roce 1935 se lépe nezabývali tímto kostelíkem, t. j. jeho stavební hmotolu,
která nikdy nelže a nemůže býti ani ztracena, ani podvržena, jako listiny
a pergameny, ani tendenčně přibarvena jako kroniky všech věků. Seznalo
by se jistě již tehdy, že domněle a vnějšími znaky dvoulodní gotický kostel
je vlastně vyspělá jednolodní románská svatyně, ke které byla na jihu
přistavěna gotická loď a arkádami stavebně a prostorově sloučena s původním románským jednolodím. Teprve za dvacet let přílišná vlhkost a
velké deště v červnu roku 1955 pomohly určit pravý stavební vývoj kostela
sv. Vavřince pod Petřínem.
V pošmourný sobotní den 28. května 1955 při komisionelním řízení
v sousedním objektu ministerstva školství, zahlédl jsem oknem kvádříkovou zeď. A tato zeď patřila kostelu sv. Vavřince pod Petřínem. U okapové roury opadla část omítky severní fasády kostela a tak se nám objevily
pěkné opukové kvádříky střední velikosti, vrstvené v pravidelných řádcích.
Zdivo mělo i původní spárování. Mezi kameny při zdění vyhřezlá malta je
typicky románským způsobem podříznuta. Po tomto letmém zjištění jsem
ihned prošel celý objekt — obytný dům a faru církve československé —
a zjistil další stopy existence románského kvádříkového zdiva s typickými
znaky opracování románským kameníkem. Velmi důležité zjištění a překvapení přišlo však týž den při prohlídce východní stěny kostela, která je
přístupna ze dvorku domu čp. 397/III. v Hellichově ulici. Tato fronta,
zobrazená ve zmíněné monografii pěknou kresbou Konstantina Buška, má
ve středu velké dveře vchodu do bývalé truhlářské dílny a nad nimi zbytek
gotického okna, uzavřeného typickým lomeným obloukem. Na jih od tohoto
okna vystupuje z líce fasády opěrný pilíř gotického závěru, odstupněný
a zakončený pultíky. Podobný opěrák drží i jižní nároží východního závěru
gotické přístavby. Mezi oběma pilíři je vidět celé lomené gotické okno,
situované ve středu gotické lodi, přístavku k staršímu románskému jednolodí. Severní strana popisované východní fronty je proražena prostými
okny do zdejších bytů. Při severní straně velké dveřní šambrány pod zbylou
horní částí gotického okna se při prohlídce vinul do výše břečťan a zakrýval část fasády. Celá východní fronta byla omítnuta a nenesla stopy
režného zdiva, až na cihlově natřená kamenná ostění gotických kostelních
oken. A břečťan byl nadějí, neboť pod popínavými rostlinami omítka obyčejně hnije, opadává nebo se dá — odpouchlá — lehce sloupnout pouhými
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Kostel sv. Vavřince -pod Petřínem. Pohled na severní románskou
stěnu. Pod okapovou rourou vlevo je ostění románského okna —
nad okapovou rourou je vidět ostění gotického závěru. V úrovni
žlabu byla římsa románského kostela. Stav po otlučení omítky.

prsty. Po odkrytí houževnatých úponků tohoto přítele starých zdí a hřbitovů jsem uviděl jednu spáru a pěkně rovně přitesané hrany dvou kvádříků;
odloupnutá prohnilá omítka odkryla románské podtažené spárování a celé
kvádříky, typicky opracované. Bylo tedy jasné, že celý kostelík sv. Vavřince
je ve hmotě svého jádra románský a plně dodnes zachovalý. Po stručném
oznámení tohoto nálezu hmotné existence další románské svatyně v Praze,
již čtvrté tohoto zasvěcení, v denním tisku,6) jsem přistoupil k dalšímu
průzkumu rozsahu zachování původní románské hmoty, event. i architektonických článků nebo výzdobných detailů v dnešní stavbě; půdorysná
O) Vladimír Píša: „Románský
číslo 53.

objev na Malé

Straně". — Večerní Praha, ročník I,
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podoba byla již dána dnešním stavem objektu a zjištěním prvního dne.
Průzkum se musil pochopitelně omezit na nejnutnější míru, aby nebyl na
obtíž obyvatelstvu. Při této příležitosti musím poděkovat za nevšední
ochotu zdejšího faráře církve československé, který práce povolil a za
neobyčejný zájem a podporu zdejších nájemníků, kteří nám při práci vycházeli vstříc, i když museli snášet určité nepohodlí. Svým postojem dokázali, že jsou si vědomi cíle práce orgánů památkové péče a jejich úkolu,
připravit podklady pro důstojnou obnovu historické výstavby Prahy hlavně
tam, kde se jedná o záchranu dokladů umění a práce jejich předků z počátku dějin hlavního města státu.
Severní strana kostela, kde se ponejprv objevily režné kvádříky, byla
celá zbavena své prohnilé omítky. Tato práce přinesla velký zisk. Byla
zjištěna východní špaleta románského okna, vytvořená z pěkně opracovaných velkých opukových kvádrů, kladených na jemnou vrstvu malty se
spárami přesně začištěnými známým způsobem. Na zpracování této špalety se opět ukázalo, jak při stavbě románských budov spolupracovali
zedník s kameníkem. Zednická práce kladení běžného zdiva kvádříkového
nese známky běžné, rychlé práce právě ve způsobu podříznutí malty, vyhřezlé ze spar, i když práce je v celku přesná a relativně k pozdější zednické práci i pečlivá. Zato však kamenická práce ve vší své důkladnosti
a výtvarnosti svého výsledku je patrna na osazení okenních špalet a záklenků. Spáry jsou nepatrné, uložení kamenů přesné a začištění spar
jemně provedené. Tato krásná práce byla při gotické úpravě kostela poničena, když románský otvor byl změněn v gotické tvary, a tím výtvarně
ve svém vnějšku přizpůsoben gotické jižní přístavbě. Okno bylo rozšířeno
do stran a do výšky. Vybourána západní románská špaleta, probourán
parapet, rozrušen úplně románský záklenek a vytvořeno tak okno přibližně
stejné výšky jako nově provedená okna jižní gotické novostavby. Neudávám nikde rozměry, protože přesné zaměření objektu bude dokončeno
teprve v roce 1957. Podle archeologického zjištění nepatrných zbytků a
stop po původních tvarech, dá se však toto okno přesně rekonstruovat ve
své původní románské podobě. Odhalení režného zdiva severního průčelí
svatyně dokázalo, že tato stěna se zachovala v plné své původní výši až
po římsu, která však byla zničena při přestavbách a po požárech krovu.
Uvnitř objektu, rozděleného na tři podlaží s malými a hygienicky nevyhovujícími byty, byly provedeny informativní sondy, aby bylo zjištěno, zda
je zachovaná jižní stěna a zaklenutí kostela. Z jižní stěny zbyly jen pilíře
arkády, spojující oba prostory — románský a nově přistavěný gotický —
v dvoulodní síň. Arkády a zčásti i pilíře jsou zbytky původní románské
jižní stěny. Klenba, jak se dá zjistit z půdního prostoru a z bytů posledního podlaží, je valená, hrotitá se hřebenem v nestejné výši podél své osy.
Delší část klenby s výše položeným vrcholem sahá od západního štítu,
t. j. od barokního přístavku až po rozšířené zdivo románské lodi, které
zvenčí můžeme přibližně položit v místo, kde je zeď přístavku připojena
k severní stěně kostela. Nižší klenba se rozprostírá nad částí stavby, která
má silnější stěny, t. j. před východním závěrem kostela. Vyšší klenba je
podpírána ve středu své osové délky kamenným pasem opukovým, opracovaným šlehy — způsobem obvyklým v době románské. Je-li tento pas
podepřen konsolou nebo lesenou se nedalo prozatím zjistit, protože ve
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výši, kde pas přechází na kolmou stenu, t. j. v patce klenby, je vestavěno
podlaží bytů a pas je dnes zazděn v novodobé příčce bytu, V půdním
prostoru jsem dále zjistil románské zdivo na jižní i východní straně
původního jednolodí: Z prostoru nad klenbou západní barokní přístavby
jsem zjistil, že západní románský štít je obsažen v pozdějším gotickém
štítě. Je jasně viditelná i spára jeho jižní hrany a kvádříky pod odpouchlou
omítkou. V půdním prostoru jsou další zajímavé archeologické objekty,
které v dalších souvislostech nám teprve ukáží detaily stavebního vývoje
a přesné původní podoby románské svatyně. Současně jsme provedli sondy
na východní, již popsané fasádě kostela. Zde byla sondami jasně dokázána
existence celého východního průčelí románského závěru kostela i s trojúhelným štítem a jeho hranami, které při styku s bočními stěnami přecházejí v jednoduchou skosenou římsu. Na dnešní východní stěně se románské kvádříkové zdivo jasně odděluje od lomového zdiva severního,
pozdně gotického přístavku sakristie a jižní, vrcholně gotické lodi. Sondami zjištěný severní roh románského závěru má jemně opracované armo-

JR. Hlubinkou, zabírajícího hloubku I. a II. suterénu.
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vání z velkých kusů opuky, které prozrazují stejnou kamenickou ruku
a dláto, jako ostěnné kvádry severního okna. Je jasné, že i nárožní
armování bylo kladeno do malty obdobným způsobem a týmiž kameníky,
jako ostěnné kvádry oken, neboť i zde jsou spáry jemné, pečlivě začištěné
a kvádry přesně kladeny ve všech směrech.
Popsaná zjištění nám dávají zatím tu bezpečnou jistotu, že kostel sv.
Vavřince pod Petřínem byla románská jednolodní stavba s pravoúhlým,
téměř čtvercovým závěrem. Hmota této stavby je plně zachována až do
svých štítů, vyjma zdivo, které bylo vybouráno při gotické adaptaci jak
v arkádách do jižní gotické lodi, tak i při rozšíření úzkých románských
oken v okna gotická. Původní románská hmota, její ztvárnění a hlavně

Objekt čp. 529/III. — Náčrt půdorysu sklepa č. 2. ve 2. suterénu. Černě položeno je zdivo určené R. Hlubinkou. Zrněné je
položeno zdivo nově určené. Čárkovaně je značeno zdivo nezkoumané dosud hloubkově.
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způsob opracování nám ukazují na dílo vyspělých románských kameníků
a zedníků. Podle našich dosavadních zkušeností a znalostí se nám nabízí
datování kolem poloviny XII. století. Další sondy, průzkum a hlavně přesné
zaměření nám ukáží však pravou podobu kostela do všech detailů, hlavně
zaklenutí a závěrové partie. Je nutno ještě objasnit původ klenby ve všech
partiích a vzájemné vztahy jednotlivých částí kostela, které bez přesně
zaměřeného půdorysu můžeme zatím jen tušit, zvláště po srovnání s analogickými půdorysy jiných svatyň u nás i v sousedních zemích. Jisté je,
že stavba kostela sv. Vavřince pod Petřínem byla náročná architektura
a nemusí nás ani překvapovat, že malá chudá osada měla tak poměrně
honosný duchovní střed. Vždyť kostel náležel klášteru sv. Jiří na Hradě
pražském spolu s osadou a osadníkům měl připomínat jejich vládce hospodářského i duchovního. Prozatímní naše vročení podle archeologických
znaků stavby nápadně souhlasí i s dobou velké stavební akce obnovy vlastního svatojiřského kláštera na Hradě za abatyše Berty v polovině XII.
století (r. 1142) po velkém požáru, vzniklém v klášteře při obléhání pražského Hradu Konrádem Znojemským. Úplný obraz románské podstaty
dnešní stavby by však ukázala celková adaptace stavby a její vhodné
využití. Špatné byty s mizerným příslušenstvím (vodovod pro dům u záchodu na terase) nepředstavují dobré využití raně středověké stavby až
do svých štítů plně zachované. Nabízí se nám vhodnější využití v rámci
původního určení, t. j. kulturního stánku. Mohlo by zde býti na př. instalováno museum působení církve československé v Praze nebo prostor jinak
využít pro osvětovou činnost mezi zdejším obyvatelstvem, neboť tato čtvrt
má těchto stánků zde velmi málo. Odkryté režné románské zdivo bylo
ihned na zimu konservováno několika vrstvami dobrého vápenného pačoku,
když jsme nemohli docílit u stavebního podniku včasné omítnutí obnaženého zdiva.7)
V tentýž den, kdy bylo zjištěno kvádříkové zdivo právě pojednaného
kostela, jsem měl příležitost při komisionelní prohlídce sousedního objektu ministerstva školství čp. 529/III. spatřit v jeho podzemí jiné kvádrové zdivo kladené v řádky. Vejdeme-li průjezdem do dvora domu čp. 528/
III., objeví se před námi masiv budovy čp. 529/III., část to bývalého kláštera
Bosých Karmelitánů, jež byla upravena v téže době jako čp. 528/III. V této
budově se v roce 1926 adaptovaly sklepy pro kotelnu ústředního vytápění
budovy. Tehdy zjistil zvěčnělý Rudolf Hlubinka, objevitel velkého počtu
pražských románských domů, v části sklepů dvě stěny, zděné z kvádrů opu7 ) Tento jednoduchý způsob prozatímní konservace opukového zdiva se nám osvědčil
již na několika stavbách. (Cp. 222/L, 553/III., 485/III. a na Karlově). Dobrý vápenný pačok
chrání kámen chemicky i mechanicky od poškození vlivem povětrnosti a nečistoty z ovzduší.
Dává kameni to, co mu bylo během věků odebráno vodou a jinými chemickými pochody,
přirozené pojivo. Co dělá takový dobrý nátěr a pačok, kterého se vždy v historii užívalo,
hlavně na venkovních lících zdiva, můžeme pozorovat v interiéru klášterního kostela D o minikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském. Zde jsou totiž veškerá kamenná ostění
pečlivě natřena spolu s jinými architektonickými detaily a štukaturou dobrým vápenným
pačokem. Jak všichni můžeme pozorovat na některých stavbách, kde sv. času, hlavně na
začátku našeho století kámen očistili, resp. oštokovali a zbavili j e j tím jeho přirozené
ochrany, t. j. omítky, nebo pačokových nátěrů (i polychromovaných!), doznal takový kámen již značného stupně poškození povrchu, nebo dokonce i zhouba pronikla do jeho
hloubky a kámen bez pomoci postupně „hnije". Čištění a osekávání kamene se používá,
žel, i dnes bez jakékoliv odbornosti a řádné potomní konservace.
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Cp. 529/111.

Pohled na severní stěnu sklepa £. 2. Vpravo zdivo určené R. Hlubinkou.
Zdivo neočištěné kolem původrúho otvoru je nově určeno.

kových do úhledných a přesných řádků. Nález byl však publikován až po
smrti R. Hlubinky v roce 1951.8) Nález zdiva, které Hlubinka připsal lodi
románského kostelíka, byl jistě sensací pro území malostranské, kde až do
té doby bylo málo nálezů románského zdiva. Rudolf Hlubinka také ve svém
článku, kde se pokouší mimo jiné i velmi vtipně určit stavební historii
celého městiště, upozorňuje na to, aby se při dalších adaptacích sklepů
dokumentovaly veškeré nálezy. Hlubinka dále žádal provedení průzkumu
těchto míst. Měl pravdu tento nadšený bojovník památkové péče — bylo
nutno pracovat pečlivě v tomto objektu. Žel, neexistuje dosud žádný zákon
nebo nařízení, které by přinutilo svými sankcemi ty, kteří dosud nedbají
žádostí a nařízení památkových i stavebních složek při úpravách historických objektů. I když se situace v památkové péči od roku 1926 velice
zlepšila, hlavně v nazírání na obnovu a využití velkých celků a objektů
pro veřejné nebo obchodní využití, přec termíny provádění stavebních
prací nedbají toho prostého faktu, že úpravy historických objektů mají
úplně jiné podmínky a jsou jiné povahy, než práce při výstavbě nových
budov nebo při jejich adaptaci. Spěch a nezájem provádějících složek
způsobil při zřizování ústředního vytápění v roce 1926, že objevené stěny
mohly být jen omyty a při omítání stěn ponechány režné. Nově zjištěné
8) Rudolf Hlubinka: „Zprávy o některých románských nálezech v Praze". — Časopis
společnosti přátel starožitnosti, ročnik LIX.
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prostory nebyly tehdy ani zaměřeny a byly prostě zazděny. Při zřizování
nové kotelny v roce 1955 jsem žádal provedení průzkumu a řádné dokumentace po všech stránkách během prováděné adaptace a po ní. Vše bylo
orgány stavebníka, t. j. ministerstva školství a provádějícího závodu —*
Stavební údržby 1 — přislíbeno, ale nedokonale provedeno. Při vlastní stavební akci jsem byl tudíž nucen sám provést za pomoci arch. Beisetzera
ze Státního ústavu rekonstrukcí a Dr Štikové z Musea hlavního města
Prahy všechnu řádnou dokumentaci, pokud vůbec bylo možno k tak odpovědné a rozsáhlé práci nalézti volný čas vedle ostatních úkolů památkové
péče a údržby v Praze. Stavbu bylo nutno doslova hlídat, aby nebylo nic
zanedbáno. Původní projekt adaptací kotelny, který proběhl schvalovacím
řízením, počítal prakticky jen s adaptacemi sklepních prostor a byl velmi
schematicky proveden. Práce samy nebyly vlastně vůbec předem dokumentovány, aby mohl býti včas stanoven plán naší práce, resp. kladeny
podmínky pro postup práce, nebo stavba po případě zaražena. Pracovalo
se zde bez řádných plánů jen pod dojmem přání stavebníka, aby se v zimě
již začlo topit, ač každý věděl, že tak velký úkol nemůže být do termínu
splněn. Stavba se rozrůstala, záměry byly několikrát změněny a výsledek
stavebního chaosu bylo nejlépe vidět v objektu samém. Celé podzemí jižního křídla budovy bylo rozhrabáno a v zimě se stejně netopilo, protože
nebyly ani kotle. Tato situace nabízela snad i zisky pro naši věc. Předpokládalo by to ale stálý dozor na stavbě a stálé zakreslování. Na tento
úkol nejsou, žel, ještě složky státní památkové péče zařízeny, resp. není
pro tento druh práce u nadřízených míst pochopení. Musela tedy nastoupit
svépomoc složek, které mají jiné úkoly, ale jsou si vědomy důležitosti
dokumentace staré výstavby a tudíž se jí ujaly dobrovolnou prací mimo
své vlastní úkoly. S výsledky této práce můžeme být relativně spokojeni,
i když dosud nedovolují ještě určit původní účel stavby pod čp. 529/III.,
vročení jejího vzniku, ani původní půdorys a rozsah jeho zachování v podzemí dnešní úřední budovy.

čp. 529/111. — Náčrt půdorysu sklepa č. 1 v 1. suterénu. Mřížkované je vyznačeno zdivo
nově zjištěné. Zdivo označené v podélném sklepě vpravo se nalézá v prostoru klenebního
násypu nad západní stěnou velkého sklepa, položeného podél dvora východně od budovy.
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Čp. 529/111. — ťohled na východní stěnu sklepa č. 1. V náčrtu sklepního půdorysu
čtvercové místnosti vlevo dole — stěna se schodištěm.

ve

Ve velkém sklepě bylo zjištěno pokračování Hlubinkou určeného
zdiva, jež bylo proraženo původními otvory, na které byly napojeny při výstavbě kláštera Bosých Karmelitánů podzemní chodby. Otvory vedly původně nad okolní terén. V prostoru jižně od velkého sklepa byly nalezeny
zdi, stavěné z velkých kvádrů, kladených do řádků, vše ve velmi porušeném stavu od pozdějších přestaveb a od vlivu zemní vlhkosti. Ze shluku
zdí, otvorů a jiných archeologických dokladů můžeme si učinit závěr, že
pod čp. 529/III. máme zachovánu monumentální stavbu asi z poloviny
13. století, zbudovanou zděnou vyspělou technikou z dobře tesaných opukových kvádrů, kladených do pravidelných řad. V Praze dosud není nalezena obdoba tohoto způsobu opracování kamene ani techniky zdění a
formátu kvádrů. Vročení je hypothetické podle písemných pramenů a podle
toho, že nelze zde určenou techniku zdění a opracování kamene srovnat
se žádnou dosud známou technikou středověku i časného novověku, t. j.
dob, kdy teoreticky zde mohla stavba vzniknout. Z poloviny 13. století
z doby, kdy končí zdění z kvádříků a mísí se s ním nová gotická móda
kamenická až posléze mizí i staré zdění a vžívá se „způsob galský" —
lomové zdivo — máme v Praze málo probádaných staveb a je tudíž nutno
s jasným konečným slovem přijít až po dalších zjištěních v objektu samém
a jiných stavbách, zděných stejnou technikou, to jest z obdobně opracovaných kamenů. Prozatímně platí tedy určení R. Hlubinky. Stál tu dvorec
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Chotěšovských jeptišek, kde byl umístěn později i klášter Dominikánek
u sv. Anny, než se tyto přestěhovaly do opuštěného templářského sídla
u sv. Vavřince na Starém Městě pražském. (Dnešní čp. 211/1.) Velmi
důležité zjištění i pro datování jmenovaných zbytků bylo učiněno však
při západní straně budovy čp. 529/III. Odkop terénu úpatí Petřína pro
zřízení uhelny ukázal, že v celé hloubce — cca 8 m — až po základy budovy, t. j. též úroveň staré stavby z pol. 13. století, jsou uloženy spláchnuté hlíny se svahu Petřína. Jsou zahnědlé, písčito-humusovitého a jílovitého charakteru, takže se nevykopávaly, ale doslova krájely dlouhými
rýči.
O tomto případě jsem se tak dlouze rozepsal proto, abych ukázal
nejen na faktech nových objevů, ale hlavně na průvodních zjevech příčiny
mnohých zničení a špatných dokumentací dokladů stavebního vývoje
Prahy, který hlavně ve své nejstarší fázi, nedoložené písemnými zprávami,
je nutno řádně osvětlit. A k tomuto osvětlení dojdeme jedině pečlivým
zkoumáním hmotných dokladů, uložených ve zdivu staveb a pod povrchem
zemským. Doložil jsem tím též, že správné plánování prací v historických
objektech musí počítat jak časově, tak i finančně s historickou dokumentací, jinak budou výsledky velmi žalostné a budeme se stále více ochuzovat
o doklady a poznání naší nejstarší historie, které máme v Praze tak vzácně
zachovány.
Dnes je nám všem jasné, že historická výstavba Starého a Nového
Města, pokud se nejedná ovš^m o jasné novostavby XIX. století, provedené
na zahradách a volných dvorech, je původu středověkého a další stavební
etapy pouze upravovaly vlastní jádro objektů podle novodobějšího standartu bydlení, kultury a umělecké potence, jak je podmiňovala hospodářská situace státu. A při úpravách v objektech a pod povrchem zemským objevily se i v roce 1955 další detaily středověké výstavby Prahy.
Nálezy si můžeme rozdělit do dvou kateogrií. Jsou to jednak nálezy
dokladů nejstarší fáze středověké výstavby — t. j. románské a raně gotické, postavené ještě na původním terénu nejmladší vltavské terasy a
potom architektonické detaily a vůbec doklady pozdějšího středověkého
architektonického ztvárnění hmoty staveb.
Z doby románské výstavby jsem zjistil další dva objekty, a to v dnešních domech čp. 241/1. a čp. 351/1., v Husově třídě na Starém Městě
pražském. Architekt Alois Kubíček mě upozornil na sdělení bývalého majitele chemické laboratoře v čp. 241/L, který ve svém skladišti ve sklepích viděl prý kvádříkové zdivo. Šel jsem na místo a konstatoval, že bývalé
skladiště chemikálií a laboratorních potřeb je krásná raně gotická místnost, sklenutá hrotitou valenou klenbou do prkenné skruže. Do místnosti
vedou dva portály, jeden z původní uliční úrovně a druhý z vedlejší
prostory domu.
Venkovský portál má ostění z opukových kvádrů s dveřním ozubem
na vnitřní straně a s typickým skosením hrany na straně venkovské.
Portál spojující dvě místnosti domu je bez těchto detailů. Oba portály jsou
zaklenuty lomeným obloukem. Průchodná šířka uličního otvoru je 114 a
spojovacího portálu 130 cm. Původní výšky podchodů při obou portálech
jsou 175 cm. Popisovaná místnost byla původně 3 metry vysoká. Dnešní
podlaha je snížena o 87 cm v době, kdy toto přízemí raně gotického domu
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se stalo sklepem a byly k němu přistavěny i další sklepní prostory a okolní
terén u domu nasypán přibližně na dnešní úroveň Husovy třídy. Spleť
gotických sklepů je doplněna na západní straně barokními sklepy ve stejné
úrovni. Při prohlídce tohoto podzemí mi bylo nápadné, že v jeho nejzápadnější části pod dvorním křídlem budovy terén podlahy sklepů najednou
velmi náhle stoupá. Vysvětlení přišlo po otevření přilehlé sklepní místnosti,
která se svou disposicí ukázala jako přízemní místnost dosud neznámého
románského domu pražského, stojícího při dnes již zaniklé komunikaci
v bloku domů mezi Liliovou ulicí a Husovou třídou. Místnost je omítnutá,
sklenutá křížovou klenbou a jeví další známky zajímavého ztvárnění,
o kterém spolu s dalšími podrobnostmi se blíže zmíním v celkovém zpracování nově zjištěných románských pražských domů.
Domy v bezprostředním sousedství Betlemské kaple se budou upravovat tak, aby jí tvořily důstojný rámec, t. j. dostanou základní středověké
ztvárnění v zastavění parcely a své výšce. Při schvalovacím řízení projektu

Situace bloku domů kolem Husovy třídy na Starém Městě se zakreslením -polohy nově zjištěných ranně 'středověkých
domů.
V čp. 351/1. je černě vyznačen zjištěný románský -půdorys. Čárkovaně zakreslen středověký sklep, blíže nezkoumaný. Na parcele domu čp. 241/1. je vlevo situován románský dům, vpravo
při ulici je načrtnut raně gotický dům.
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čp. 241/1. — Pohled na východní stěnu raně gotického dómu při Husově třídě. Vlevo
zděný portál. Nahoře raně gotická, lomená valená klenba.

za-

na úpravu nárožního domu čp. 351/1. při ulici Betlemské a Husově třídě,
jsem musel na místě zkontrolovat možnost určitých vážných změn v jeho
konstrukci a původním ztvárnění pro zřízení loubí v přízemí. Při prohlídce
sklepů, pronikavě přestavěných za první republiky, se ukázalo, že severní
jejich díl, ponechaný v původním stavu, je zčásti románský. Fronta severní
části domu při Husově třídě se lomí asi uprostřed své třetí čtvrtiny od rohu
k severozápadu. Od tohoto bodu jsou situovány v podzemí zmíněné středověké sklepy. Dvě ze sklepních prostor se jeví svými kvádříkovými stěnami zřetelně románské. Jsou v nich i architektonické detaily, jako zbytek
ostění spojovacího portálu a jiné. Při velkých stavebních úpravách domu
před druhou světovou válkou byla citelně porušena románská východní
uliční zeď proražením a vestavěním mohutné výtahové šachty do ulice.
Obě románské místnosti jsou valeně sklenuty s osou kolmo k ulici. Severně
od románských místností je další, na první pohled středověký sklep, ale
jeho přesné poznání by bylo možné až po prosondování zdiva, které bylo
z důvodů isolačních velmi silně plentováno, jak nasvědčují stavební plány
domu. Je teoreticky možné, že i tato místnost je svým původem románská.
Podle toho, jak se nám dnes obě románské místnosti jeví, dá se soudit,
že se jedná o hospodářské nebo jiné účelové, resp. druhořadé budovy
velkého románského dvorce, jehož obytný dům vyspělého půdorysu je dnes
ukryt ve sklepích budoucího Husova musea — domu čp. 238—9/1. a byl
situován u zmíněné uličky v bloku domů.
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Čp. 553/111. Staroměstské náměstí, Celetná ulice. — Pohled na
původní schodiště a portál sklepa raně gotického domu při dvorní
části objektu.

Je nutno se na tomto místě zmínit o tom, že poznáváním pražských
středověkých sklepů a jejich výtvarnou klasifikací dospíváme poznenáhlu
k utvoření základní představy o podobě románské a raně gotické Prahy,
jejíž domy byly v určitých okrscích stavěny ještě na původní úrovni
vltavské štěrkopískové terasy. Podobné domy raně gotické, jak soudíme
podle jejich stavebního a archeologického rozboru, jsem dosud poznal
(mimo již publikované) v dnešních objektech čp. 159, 175, 14, 611, 450,
553 a 432/1. V posledně jmenovaném domě jsou opravdu překrásné, ale
barokními úpravami domu velmi znešvařené raně gotické prostory s rozlehlými křížovými klenbami, což odpovídá i posici domu na rozcestí dvou
významných cest románské Prahy. Při soustavném průzkumu, který provádí na příkaz Ústředního národního výboru hlavního města Prahy Státní

ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze v již zaměřených blocích, se přichází na velmi podstatná zjištění, dotvrzující
středověkou výstavnost Prahy a její maximální zachování v dnešní výstavbě.
Stavební úpravy v některých domech odkryly další zajímavé architektonické detaily. V Celetné ulici stojí dům čp. 593—4/1., kde byla známá
kavárna u Červeného orla. Adaptace této bývalé kavárny pomohly odkrýt
pěknou ukázku z četné výstavby středověkých cihelných měšťanských
domů. Projekt na zřízení závodní jídelny navrhoval spojení dvou přízemních místností, hledících do ulice v jeden velký sál vybouráním zdánlivě
obyčejné, podle vyjádření projektanta, dělící příčky. Zběžná prohlídka
plánu však ukázala, že se nejedná o „obyčejnou příčku" nebo zazděné

Situace 'hornu čp. 593-4/1. Celetná ulice. — Zakreslena část nově
zjištěného cihlového gotického domu. Šipkou je označen dnešní
vchod do domu. Písmeno A ukazuje pohled na východní stěnu,
B na západní stěnu.

7 — Sborník „Ochrana památek"
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DUM V PRAZEI c.ř. 5<H.

MER. 1:25.

Zaměření cihlového přízemí. A — pohled (nahoře) a půdorys (dole) východní
pohled a půdorys (uprostřed) západní stěny. Zaměřil arch. Kamil Hilbert.

Čp. 594/1. — Celkový pohled na východní stěnu od severozápadu po provedené sondáži,

arkády, jak zněla druhá verse projektantova, nýbrž o gotickou zeď tohoto
středověkého domu. Místní prohlídka pak potvrdila tento posudek a pro
větší důkaz provedená sonda pod omítkou odkryla očekávané gotické
cihlové zdivo. Je to dosti obvyklý způsob zdění středních dělících osových
příček gotických domů a i dělících zdí jednotlivých domů, přistavovaných
jeden k druhému bez vlastních (dnes říkáme požárních) zdí, že nosnou
funkci obstarávaly silné pilíře a do nich sklenuté mohutné pasy, které nesly
zdivo v dalších maximálně dvou podlažích. Tak i v našem případě nese
pilíř 70 cm široký dva mohutné pasy, zděné z gotických cihel, 40 cm vysoké, o rozpětí půlkruhového oblouku 330 cm. Takto se vytvářely v místnosti dvě velké arkády o dnešní středové výšce od podlahy 260 cm. Výplň
mezi arkádami je vyzděna ze stejných, pěkně do červena vypálených cihel,
střídavě kladených ve vodorovných i svislých vrstvách podél a napříč, takže
tvoří známý obrazec, vzniklý technikou zdění na určitou sílu zdiva. Celek
působí pěkným dojmem, který hlavně vytváří světlé spárování, provedené
zde prostým seříznutím vyhřezlé malty podobným způsobem, jak tak činili
i románští zedníci a kameníci. Zdivo nebylo původně zřejmě ponecháno
režné. O tom svědčí ledabyle provedená úprava spar, čistě účelová, bez
výtvarného záměru. Výtvarně chtěná úprava spar známých pražských
cihlových středověkých fasád je dokonale provedené ztvárnění vyhřezlé
malty, nikoliv jen setření nadbytečného materiálu. Hlavním dokladem pro
naše tvrzení a zároveň i důležitým a zajímavým technickým detailem jsou
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Reprodukce výseku katastrálního plánu Prahy z roku 1842 s okolím domu čp. 682/1. v Rybné ulici na Starém Městě. Zakreslena situace středověkých sklepů ve dvoře budovy ČSAD.

však zjištěné stopy po pačokování režné stěny, provedené dobrým světlým
vápenným pačokem. Na tento pačok byla později dána renesanční a barokní omítka, jak bylo nezvratně zjištěno pečlivými zkouškami.9) Nad
9 ) Jak bylo zjištěno v lednu r. 1957 při stavební komisi, neprovedla stavební firma
úpravu a konservaci arkád způsobem předepsaným při předběžném řízení. Původní hmota
cihel arkád byla poničena hrubým vyrytím spar (i s povrchem cihel) a opatřením nového,
nevkusného spárování. Výtvarně neuvědomělý původce této úpravy, jehož výkonná ruka
nadto postrádala řemeslné dokonalosti, chtěl ponechat oblouk arkády režný v nové úpravě
místností pro kadeřnickou provozovnu. Je vidět, že staré pojetí — analytická metoda —
stále má své zastánce, kteří se snaží i historickou hmotu „přičesat", aby „to vypadalo
hezky", jak jsem byl nucen vyslechnout odůvodnění tohoto počinu proti nařízení a pokynům orgánů památkové péče.
Je nutno a zajímavo konstatovat, že historické místnosti hostince nebudou upraveny
na závodní jídelnu, ale na kadeřnickou provozovnu, která odmítla zbourat nevhodné přístavky, ale vynutila si dokonce jejich přestavbu, a tím i fixaci na dlouhou dobu.
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Čp. 682/1. — Pohled ze západu, od průjezdu domu do dvora na zbořené budovy. — Pod
výdřevou vlevo nalézá se podélný západní sklepni prostor. Východní sklep je situován
v pozadí zbořené kůlny pod ještě stojícím domem.

arkádami, které jsou situovány po obou stranách popisované místnosti, je
nesená zeď zděna z lomové opuky, hrubě kladivem přitesané do nepravidelných kvádrů, do nepravidelných řádků, jak bylo zvykem v období konce
XIII. a samého počátku XIV. století. I zabarvení zjištěné malty prozrazuje
raný vznik popisované architektury.
Při této příležitosti se musím zmínit letmo o dalších cihlových fasádách gotického původu, které nebyly dosud zveřejněny, jež jsem zjistil na
různých pražských budovách po náhodném opadání dosud je zakrývajících
omítek. Velmi pěkně tektonicky členěná fasáda se objevila na nádvorní
straně objektu čp. 12/1. Na sousední fasádě domu čp. 13/1. — U zelené
žáby — jsou též zbytky cihlové, pěkně výtvarně spárované fasády. Při
opravě uliční fasády domu čp. 14/1. se objevila režná cihlová fasáda, sahající až do 2. patra. Takové gotické fasády měl jistě i dům čp. 156/1.
a čp. 553/1., kde se objevily stopy spárovaných got. cihel. Po Líbalových
zjištěních v minulých letech a při průzkumných pracích v roce 1955, kdy
zjištěny celé gotické cihlové štíty, se rozmnožuje řada doložených cihlových fasád a štítů do takové míry, že musíme konstatovat existenci období
výstavby velkých pražských domů s cihlovými fasádami, jako výtvarnou
tvář tehdejší pražské ulice. Po podrobném studiu a srovnání všech dosud
zjištěných dokladů jistě určíme tato období, která se budou krýt s dobou
horečné stavební činnosti za posledních Přemyslovců a v době vrcholné
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Klášter na Karlově — čp. 453/11. — na Novém Městě. Pohled na
jižní křídlo kláštera od východu po otlučení fasády a provedené
sondáži do hloubky gotického okna. — Foto Státní pam. správa
Praha.

gotiky Lucemburků. Napřekvapi nás tudíž ani existence cihlové fasády
jižní lodi kostela sv. Tomáše na Malé Straně, kde tvář gotických cihel se
spárováním se zjevila již před mnoha lety na sousedních opěrácích.
I na nevlídně vyhlížejícím nádvoří zájezdního prostoru stěhovacích
vozů ČSAD v Rybné ulici v domě „U Karlových Var" — čp. 682/1. — se
může nalézt zbytek středověké Prahy a to dokonce ve velkých rozměrech.
Zjistil jsem tam totiž rozsáhlé gotické sklepy délky 13,5 m o šířce 5,5 m,
zasypávané soustavně smetím ze dvora. Sklepy měly býti zasypány stavební
ssutí z bouračky bývalých stájí fy Holan. Při této příležitosti mi sdělili
staří zaměstnanci ČSAD, že pod sousedním prostorem, kde garážují stě102

Klášter na Karlově — čp. 453/11. — Detail odkryté kružby okna
na východní fasádě jižního křídla kláštera. — Foto Státní památ.
správa Praha.

hovací vozy, jsou podobné sklepy ze zbořených domů, kam se i propadlo
stěhovací auto. Potvrzuje to skutečnost, že domy se v Praze nikdy nelikvidovaly i s podzemím, ale jen vždy do úrovně okolní ulice. Teprve při
novostavbě se staré podzemí zruší, resp. použije pro výstavbu nové budovy, což bylo zvykem jen asi do šedesátých let minulého století. Tuto
okolnost zdůrazňuji proto, že na volných parcelách po zbouraných středověkých domech můžeme dnes nalézti jejich podzemní části a proto je
nutno vždy počítati s dokumentací starého zastavění při investičním úkolu
nové výstavby uvnitř města. A právě v místech garáží ČSAD a pavilonu
Čs. aerolinií je městiště komendy řádu Německých rytířů, jejíž výstavba
není dosud dobře známa, ani nejsou publikovány výsledky sv. č. zde konaných vykopávek.
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Ke konci je nutno se ještě zmínit o důležitém nálezu z kláštera na
Karlově, kde otlučením omítky jižní fronty klášterní budovy se dostaly
na světlo gotické architektonické články, a tím bylo opět dokázáno, že
zdivo této části kláštera zůstalo zachováno i přes nepřízeň historických
událostí a po budoucích stavebních úpravách. Východní okno bylo zachováno i se svou kamennou kružbou, zazděnou ihned po poškození stavby
v husitských bouřích. Jižní fasáda byla poškozena citelněji a proto zdejší
fragmenty jsou menší, znehodnoceny nadto i pozdějšími novotvary oken.
Leč nálezová zpráva bude zde napsána těmi, kdož se již zabývali klášterem
karlovským — Dobroslavem Líbalem a Vilémem Lorencem, kteří mají
i podíl na dokumentaci nálezů z roku 1955 a v letech minulých.
Popsané nálezy, učiněné při výkonu služby pracovníka pražské památkové péče ukazují opět na to, co jsem již uvedl na začátku tohoto
pojednání, co opakuji při každé příležitosti a budu opakovat stále. Praha
je dosud panenskou půdou pro poznání jejich nejstarších dějin. Doklady
pro toto poznání nezískáme však náhodnými nálezy v jednotlivých objektech. Řádného výsledku dosáhneme jedině soustavně prováděným průzkumem, dokonalou dokumentací a pečlivou dozorčí službou při každé stavební
akci na historické půdě. Tuto práci ovšem musí provádět štáb dokonalých
znalců metod historické archeologie, historické architektury a urbanismu
a dějin umění za spolupráce s pravěkou archeologií. Potom nám neunikne
žádný detail, potřebný ke složení mosaiky obrazu jednoho z největších
evropských měst raného a vrcholného středověku — Prahy; jeho důležitost pro zhodnocení zbytků této historické výstavby a jejich zapojení
v rámci historického jádra města do výstavby moderního velkoměsta pokrokového státu současnosti je nepochybná.10)

h>) Článek je upravený a poznámkami doplněný otisk přednášky, proslovené dne 19.
ledna 1956 v knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze pro Klub za Starou Prahu.
Souhrn nových objevů a práce v pražské historické reservaci najde čtenář také
v autorově článku „Pražská historická reservace" v 8. čísle ročníku 1955 časopisu Architektura ČSR.
Všechny fotografie zapůjčil archiv Památkové péče O N V hl. m. Prahy. Plány zhotovil
s nevšední ochotou Ing. arch. Rudolf Ječný.
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DOBROSLAV LlBAL — MILADA VILÍMKOVA:

Nová zjištěni o románském doměvčp. 165*1.
v Karlově ulici
Při průzkumu staroměstského bloku domů mezi ulicemi Karlovou,
Husovou a Seminářskou bylo učiněno několik nových zjištění, která zajímavě doplňují dosavadní poznatky o významném románském domě, ukrytém v čp. 165/1.
Již Čárek (Románská Praha 392, 394) určil, že k známému jádru o dvou
čtvercových místnostech pod čp. 165 patřil původně i severní sklepní
prostor pravého souseda čp. 162/1. Sklepy tohoto domu tvoří tři místnosti za sebou, s podélnými osami rovnoběžnými s ulicí, všechny zaklenuty
valeně. Severní a střední sklep jsou ve stejné úrovni, jižní při ulici má
podlahu víc jak o 1 m níže. Carek uvádí, že severní a východní zeď severního sklepa je románská. Toto zjištění lze však dosti podstatně doplniti.
Bylo totiž poznáno, že i jižní zeď severní sklepní místnosti je románského
původu. V průchodu ze severního do středního sklepa se totiž ukazuje
průřez jižní zdí s kvádříky ve výši 180 cm nad zemí, tedy již nad patkou
gotické kamenné valené klenby severního sklepa. Románské jsou tedy
všechny zdi severního sklepního prostoru.
Technika zdění je však daleko méně pečlivá než u původního domu.
Opukové kvádříky mají výšku 20—30 cm, jsou hrubě přitesávané. Ve
srovnání s někdejším přízemím v čp. 165 je patrný nápadný rozdíl ve spárování. Zatím co tam byly spáry zcela tenoučké, sotva 1 cm vysoké, jsou
zde spáry daleko vyšší a mezi kvádříky prokládány k vyrovnání do spár
drobné úlomky lomového kamene.
Při studiu půdorysu vzbudil pozornost i střední sklep pod čp. 162,
zhruba stejných rozměrů i stejné úrovně jako severní, při čemž jeho jižní
strana lícuje s jižní stranou známého jádra románské budovy pod čp. 165.
Klenba sklepa, kamenná, půlkruhově valená, se shoduje s klenbou severní
místnosti, zdivo je omítnuto. Teprve při podrobnější prohlídce se objevilo
kvádříkové zdivo v jihozápadním koutě místnosti, zřejmě dodatečně zavázané do zdi domu v čp. 165, ve výši 80 cm nad úrovní podlahy sklepa.
S ohledem na tento nález, disposici půdorysnou i výškovou, dlužno tudíž
zcela bezpečně předpokládati, že i střední sklep domu čp. 162 je románský.
Rýsuje se tudíž před námi dvojkřídlá románská budova na půdorysu
písmene L.
Do severní románské místnosti pod čp. 162 se vcházelo z jižní čtvercové prostory hlavní budovy pravoúhlým portálem. Byl zazděn poměrně
velmi pozdě, neboť se ho užívalo ještě po gotickém zaklenutí severního
sklepa, jak o tom svědčí strmě stoupající luneta.
Jižní místnost byla přístupná známým již portálem půlkruhovým.
Přináležitost sklepů pod čp. 162 k objektu čp. 165 dokládá zajímavý
spor z roku 1518, kdy vlastník domu čp. 162 vytýkal sousedu, že drží
neprávem sklep pod jeho gruntem „ježto kdo má svrchek, má také spodek'4
(Teige, Základy starého místopisu pražského II, 443—4). Tehdejší majitel
čp. 165 se bránil tvrzením, že má do tohoto sklepa dveře.
105

O

1

Z

2

4

5

10

Románské prostory v domech Čp. 165-1. a 162-1. v Praze.

Zbývá zmíniti se ještě o dalším zajímavém zjištění kvádříkového zdiva
na severním průčelí domu čp. 165, patrného z přilehlé terasy sousedního
čp. 177. Stoupá tu od úrovně terasy do výše asi 70 cm celkem 5 vrstev
o výšce 12—15 cm. Povrch kvádříkového zdiva je silně porušen ohněm.
Zjištěné zdivo svědčilo zřejmě románskému druhému poschodí. V této
souvislosti jsou velmi důležité údaje zápisů z r. 1518 i 1533, zmiňující se
o věži domu čp. 165 (Teige II, 440).
Všechna uvedená zjištění umožňují velmi pravděpodobnou rekonstrukci vzhledu románské budovy. V pozdním 12. století byl postaven
mohutný jednoposchoďový dům. Jeho severní polovina byla nejméně
0 patro vyšší a působila ještě v 16. století dojmem věže. Zajímavá je
1 skutečnost, že tato severní polovina má v přízemí i v patře silnější zdi
než jižní.
Někdy v průběhu první poloviny 13. století bylo k původní románské
budově připojeno kratší, skoro čtvercové křídlo, sestávající ze dvou obdélných místností.
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D. LlBAL — A. BEISETZER:

Drobné příspěvky o středověkých domech
čp. 142-J. a 143-1. na Malém náměstí
Románský dům, situovaný v prvním suterénu přední budovy čp. 142/1.
na Malém náměstí je dobře známý. Jeho někdejší přízemní místnost má
dvojlodní disposici o 6 křížových polích, nesených uprostřed dvojicí pilířů.
Při stavebně historickém průzkumu objektu vzbudily však pozornost i dva
nenápadné, valeně zaklenuté prostory, přiléhající k popsané románské
místnosti od západu. Jsou situovány pod zadním traktem přední budovy
domu čp. 142. Severní místnost je 550 cm dlouhá, 220 cm široká a 270 cm
vysoká. Jižní prostor je dnes kratší, průměrně stejné šířky i výjsky s předchozím. Úroveň obou místností je o 80 cm nižší než u velké románské
síně. Všechny stěny jsou zcela neprodyšně omítnuty, lze toliko bezpečně
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Románský dům v 1. suterénu čp. 142-/. v Praze.

107

říci, že obě prostory mají půlkruhové kamenné klenbičky se stopami
otisků prkenného bednění. Jižní místnost byla zčásti porušena a zkrácena.
Původně měla zřejmě stejnou délku jako severní. Zajímavý je i zlom
v jižní zdi jižního prostoru. Úroveň obou drobných místností se shoduje
přibližně s úrovní předního románského domu, o níž již Čárek (Románská
Praha, 365) zjistil, že byla dodatečně zvýšena při vybudování spodního
gotického suterénu.
Všechny uvedené skutečnosti nasvědčují důvodné domněnce, že oba
drobné prostory tvořily jakési boční křídlo románského domu, hospodářského charakteru, připojené k přední budově až dodatečně, obdobně jako
tomu je u čp. 165/1. v Karlově ulici. Bez poznání zdiva může býti tento
závěr toliko hypotetický, ale situování místnosti vzhledem k hlavnímu
románskému jádru, shodná úroveň s ním, drobné rozměry obou prostorů
i tvar kleneb, činí naši doměnku mimořádně pravděpodobnou.
V souvislosti třeba upozorniti i na pozoruhodné fragmenty raně gotického objektu, v suterénu nedávno barbarský vybouraného domu čp.
143/1. Raně gotická budova byla založena dosud na románském terénu.
Její přízemí mělo trámový strop. Střední prostor, přístupný půlkruhovým
portálem se otvíral do přilehlých bočních místností dvěma nepochybně
zalomenými cihlovými pásy. Objekt byl situován nikoliv při náměstí, ale
uprostřed disposice. Jeho podélná osa je rovnoběžná s domovním průčelím.
Zmíněné fragmenty se zachovaly na vnějším líci západní zdi velkého kamenného gotického sklepa 14. století.
Vzhledem k mimořádnému významu zbytků třeba dbáti, aby byly při
budoucí úpravě domu v plném rozsahu respektovány.
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ANTONIE CHARVÁTOVÁ:

Gotický dům čp. 414 A. na Uhelném trhu
Jednotvárná, architektonicky bezvýznamná fasáda domu čp. 414/1.
na Uhelném trhu nijak neláká k návštěvě objektu. Avšak průčelí neurčuje
téměř nikdy stáří domu, a tak je tomu i zde.
V přízemí má dům podloubí, jehož střední pole je větší a obě krajní
užší, a pouze pravé pole zachovává středověký rozpon. Dnes probíhá za
středním polem podloubí průjezd na dvůr. Po pravé straně disposice je
situována úzká prostora, jejíž zhruba polovina při ulici je zaklenuta převýšenou valenou klenbou s dvěmi nepravidelnými lunetami. Její pokračování ke dvoru je plochostropé. Pozdně gotický vstupní portál do průjezdu
je půlkruhový, dvojitě okosený z opuky.
K levé straně průjezdu, klenutého stlačenou valenou klenbou s dosti
plochými křížovými lunetami, přiléhá místnost zaklenutá stlačenou křížovou klenbou, zadní úzké pole je plochostropé. Po levé straně disposice
následuje schodiště do pater, polotočité, s klasicistním kuželkovým zábradlím, a schody do sklepů. Za schodištěm vyčnívá do průjezdu dvorní
křídlo. Je to komora původního středověkého domu, klenutá křížovou
žebrovou klenbou o dvou polích. Čela kleneb jsou lomená, žebra klínová,
jednoduše vyžlabená, bez konsol se ztrácející v rozích. Pas je zakryt novodobou příčkou a jeho výška je vyznačena prasklinou v omítce. Svorníky
jsou jednoduché, kruhové. Jejich obvod je pravděpodobně profilován stejně
jako klínové vyžlabené žebro. Žebra i svorníky jsou pokryty nesčetnými
vrstvami pačoku, takže pouze na odloupaných místech lze určiti přesnou
profilaci a obdivovati dokonalé kamenické opracování. V přední místnosti
je jedna zajímavost — při levém nároží je nad patečním kamenem, sice
porušeným, ale zřetelně klínového profilu, vložen jeden kus žebra hruškového profilu, opět s jednoduchým vyžlabením. Nad ním pak pokračují
ke svorníku opět klínová žebra. Další travé klenby, dnes druhá část místnosti, je pouze nepatrně užší. Ve zdi ke dvoru jsou pod klenbou dvě zazděná okénka, která prozrazují, že středověký dům končil za žebrově klenutou místností.
Sklepy, se vstupním půlkruhovým portálkem z profilovaných cihel,
jsou dosažitelné původním schodištěm, které se při levé obvodové zdi dělí
na dva proudy. Jedním se sestupuje k půlkruhovému portálku s cihelným
záklenkem do sklepa ood žebrově klenutou komorou, který má valenou
půlkruhovou, převýšenou klenbu na šalování, ve směru kolmém k ulici.
Druhé rameno vede do prostory sklepa pod přední částí domu. Je opět
půlkruhově valený na šalování, avšak je rovnoběžný s ulicí a nezasahuje
ani pod podloubí, ani pod prostor v přízemí při pravé straně disposice.
Dvorní křídla, dlouhá, dvoupatrová jsou výsledkem kořistné klasicistní přestavby, která změnila i disposici domu. Zajímavé je pravé dvorní
křídlo, které má schodiště polootevřené s plným balustrádovým zábradlíčkem, a půdorysně zasahuje do pozemku souseda čp. 415, „Malý Platejz",
z jehož stavby zabírá i starší křížově klenutou místnost v mírně sníženém
přízemí. Dnešní stav dvorních křídel je stavebně nevalný a hygienicky
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Sklepy a přízemí domu čp. 414-1. na Uhelném trhu v Praze.

Gotický dům čp. 414-1. Uhelný trh. Přední část dvorní komory,
zaklenuté klínovými, prostě vyžlabenými žebry. — Foto Uher,
Stát. ústav pro rekonstrukci.

závadný. Přízemí obytných dvorních křídel jsou využita garážemi a v hlavním objektu je sběrna surovin a sklady.
Obytná patra předního domu mají klasicistní charakter, bez zvláštních
architektonických hodnot a stavebního vybavení.
K historii domu možno říci následující: Havelské město, založené
kolem 1232 mincmistrem Eberhardem za vlády Václava I. jako rozšíření
románského Starého města, bylo zároveň s ním opevněno. Obchodní charakter nové čtvrti okolo sv. Havla, rozložené při obrovském náměstí,
ovlivnil jistě všechny objekty po jeho obvodu. Hospodářský rozkvět přinesl
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Gotický dům čp. 414-1. Uhelný trh. Sestupné rameno původního
schodiště do sklepa pod žebrově klenutou komorou. Vpředu cihelný půlkruhový portálek, jehož ostění byla zaměněna za pískovcová. — Foto Uher, Stát. ústav pro rekonstrukci

rysu se ukazuje ryzí gotické rozvržení domu se zadním křídlem. Na místě
i význam společenský a kulturní — korunovace Karla IV. roku 1347 a
sídlo Karlovy University.
Při určení rámcové stavební historie je nutno si povšimnouti nejdříve
pravé krajní osy domu, která vykazuje nejen nižší oblouk loubí, odděleného
nápadně nízko spuštěným pasem od středního pole, ale také zalomení
uliční i dvorní fasády. Možno tu uvést domněnku, zda toto pravé krajní
pole nebylo k domu čp. 414 připojeno od pravého souseda a zda na místě
dnešních dvou domů, čp. 414 a 145, nebyly původně domy tři.
Podle disposice zachovaných středověkých sklepů a celkového půdo112

dnešního průjezdu a barokně zaklenuté místnosti vlevo, byla pravděpodobně velká síň, možno že plochostropá, ze které byl vstup jednak do
zachované žebrově zaklenuté komory, jednak vstup portálkem do sklepa
a ovšem i schodiště do patra. Rytmus gotického podloubí byl jistě drobnější. Místo dnešního levého a středního oblouku lze rekonstruovati celkem
3 pole drobného středověkého řazení.
Za žebrově klenutou komorou již dům končil a až k hradební zdi se
rozkládala rozsáhlá zahrada.
Dům je po prvé zmiňován v archivních zprávách v roce 1347. Koncem
14. stol. vlastnil dům Jan Vlčíhrdlo, po němž byl dům nazván u Vlčíhrdlů —
ad lupi collum.
Podle tvarů portálku do sklepa, celkové architektury komory, zejména
jednoduše vyžlabených klínových žeber bez patek, možno datovati vznik
domu do poslední čtvrti 14. století, okolo roku 1380. Objekt byl však
upravován i v nejpozdnější gotice, z té doby je vjezdový portál. Klenby
průjezdu i podloubí jsou až barokní. V 2 .pol. 18. století byla realisována
zástavba v prostoru zahrady a vytvořena dlouhá dvorní křídla. Celkem
možno řípi, že přestavba z 2. pol. 18. století objekt poškodila jak po stránce
architektonické, disposiční i hygienické, což dovršily zásahy z let 1930
(garáže).
Přesnější zjištění původní disposice a stavebního vývoje by bylo lze
stanovit pouze provedením sond či při stavební adaptaci po odkrytí omítek.

113
8 — Sborník „Ochrana památek"

KRONIKA
Eduard Hnilička, 70 let
Rodák pražský Ing. arch. E. Hnilička (narodil se 1. února 1887), je „mladý staropražan"; do Domácí rady Klubu přišel totiž až po druhé světové váLce. A také zcela jinou
cestou, než tomu je u většiny, s nimiž v malostranské mostecké věži zasedá. Také dosud
nezešedivěl jako ti druzí, stejně nebo i více věkovití. Od studentských let na pražské
technice, jako žák prof. arch. Jana Kouly, maluje Prahu, zvěčňuje její zákoutí, až proslul
jako nadaný grafik. Ale po válce shledal, že nestačí Prahu pouze obdivovat — je jistě
mnoho, co i na něho čeká. Je povolán, aby své zkušenosti projektanta uplatnil při obnově
Kučerova paláce na Pohořelci a aby uspíšil úpravu okolí opomíjeného starého židovského
hřbitova na Žižkově; a co hlavní, byl spolupracovníkem C. Merhouta na plánu středověké
Malé Strany. A těchto plánů zmizelé Prahy, pro odbor výstavby ONV, bude více. Příští
bude o zmizelé zeleni v Praze a jejího okolí. Až budou vystaveny — bude to nový objev
Hniličky-kartografa dokonalosti starých mistrů. Jeho knižní úpravy Merhoutových knih
0 Malé Straně jsou další kapitolou. Cesty práce pro Starou Prahu jsou různé — je jich
také mnoho, a určitě také přinesou i ty šediny našemu milému oslavenci.
K.

Boj o hřbitov národních buditelů*
Sedm let již trvá boj kulturní veřejnosti za záchranu zbytků malostranského hřbitova
v Košířích. Memoranda, přípisy, komise i osobní intervence u rozhodujících činitelů zůstaly dosud bez viditelného úspěchu. A přece jde o zachování hřbitova pró naše dějiny tak
významného. Nemělo by smyslu znovu a znovu na těchto stránkách opakovat důvody,
které činí z malostranského hřbitova jedinečný dokument našeho národního obrození, to
se stalo již mnohokráte. Je však nutné vracet se neustále ke skutečnosti, že plocha hřbitovní je doposud obnažena a vystavena ničivým zásahům a neúctě neuvědomělé menšiny
okolních obyvatel.
Klub za Starou Prahu nepřestal a nepřestane hájit požadavek, aby zbytky malostranského hřbitova, jež se zachovaly po druhém jeho okleštění, byly zabezpečeny ohradní zdí,
a podnikal proto řadu akcí. Poslední z těchto akcí, která chce urychlit postavení nové zdi,
tak jak bylo schváleno komisí odborníků, konanou v březnu 1954, byla nedávná porada osvětových a kulturních pracovníků, kterou svolala Osvětová beseda v Košířích. Z této porady,
na níž vyslal Klub své zástupce, vzešlo memorandum, adresované presidentu republiky a ministerstvu školství a osvěty. Kancelář presidenta republiky a ministerstvo školství a osvěty
odpověděly již na toto memorandum a sdělily, že projekční podklady k vybudování nové
zdi předala Státní památková správa Ústřednímu národnímu výboru v Praze, který má zajistit postavení zdi finančně.
Potíže, které prodlužovaly vypracování projektu, brání nám abychom vyjádřili svou
radost nad tím, že vrcholné státní orgány nám sdělily, že probíhají přípravy k vybudování
nové zdi a že ochrana malostranského hřbitova stává se tak s ohledem na kulturní význam
této památky věcí celostátní. Je totiž otázkou, zda Obvodní národní výbor v Praze 16
změnil již své stanovisko, které bylo k postavení nové zdi dosud zásadně negativní, jak
svědčí protokoly z jednání, jichž se Klub za Starou Prahu účastnil. Věříme však, že
1 zástupci ONV 16 uznají, že existují problémy, které nelze řešit s hlediska úzce místního,
že je nutné podřídit se v případech, které toho zasluhují, zájmům vyšším, zájmům veškeré kulturní veřejnosti, celého státu. Vždyť jména F. M. Pelcla, Ignáce Cornovy, K. J.
Erbena, G. Pflegera-Moravského, rodičů Nerudových a řady ostatních buditelů zavazují
nás všechny k povinné a trvalé úctě.
J. M.

Pražské uliční osvětlení*
Prvé veřejné osvětlení plynem, bylo v Praze r. 1847 svěřeno Vratislavské plynárenské
společnosti. Dne 15. září r. 1867 bylo převzato obecní plynárnou. N a tento důležitý okamžik se Praha dokonale připravila. Dala vypracovati návrh kandelábrů, dodnes nedoceněnému architektu Aleši Linsbauerovi (1839—1895). Jsou to litinové kandelábry s karyatidami a sochou Prahy od sochaře E. Veselého, s 2 až 8 rameny. Poslední z těchto
kandelábrů ku př. na Hradčanském a Dražického náměstí, jsou nyní chráněny jako pozoru-
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Pražské pouliční osvětlován těleso z r. 1867, dílo arch. Aleše Linsbauera, a pouliční osvětlovací těleso ze Staroměstského náměstí z r. 1956. — Foto Zdenko Feyfar.
hodná architektonická památka — plných 90 let vyhovující původnímu účelu. Z téhož roku
1867 jsou, původně plynové litinové kandelábry na parapetu Karlova mostu a bohužel
i ubývající řada ramen na průčelích uličních. Jde vesměs o vyhovující osvětlovací tělesa,
jak po stránce architektonické, tak účelové.
Zmatek v osvětlovacích tělesech zavinilo od r. 1893 zaváděné elektrické osvětlování
ulic. Není známo, že by byl následován týž postup, jako při získání návrhu plynových kandelábrů. Účelová forma byla vším, architekt zbytečností.
Pouze v jediném případě se stalo, že osvětlení veřejného prostranství vyřešil architekt, a to arch. Bohumil Hypšman v rámci celkového svého architektonického řešení mi-
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nisterských budov Pod Emauzy. Dalo by se namítati, že vývoj osvětlovací techniky od
obloukových lamp až po zářivky, byl tak dalekosáhlý a přechodný, že nepřipouštěl dlouhodobý standardní typ, jak to připouštělo osvětlení plynové. Ale to není pouze pražský případ, nýbrž světový. Přemýšleli o tom právě tak v Berlíně, jako ve Varšavě. Kandelábr stal
se tam součástí a chloubou architektonického řešení hlavních tříd, zbudovaných po válce.
My tyto nové třídy ve vnitřním městě nebudeme mít a pozornost musíme věnovat tomu,
co máme. V prvé řadě Staroměstskému náměstí. A právě na tomto representačním místě
seznáte, jak je tento problém nyní „vyřešen"!
A. K.

Starý židovský hřbitov na Žižkově.
V Praze na Žižkově v nároží ulic Ondříčkovy a Fibichovy, nálézá se velký starý židovský hřbitov o výměře cca 2.85 ha, na kterém se již nepohřbívá od r. 1890. Založen byl
v roce 1680 za velkého moru v Praze, taktéž se zde v r. 1713 za moru pohřbívalo, a pak od
r. 1787 pravidelně. Na hřbitově je v severozápadní části přízemní podélná budova ve které
bývala obřadní síň, a nyní jsou zde byty.
Nejstarši část hřbitova, na které se pohřbívalo, je podél severní ohradní zdi; pokračovalo se potom podél východní hranice a naposled v části jihozápadní. Obvodní zdi
do ulic jsou nové, z r. 1926. Od budovy k jihu je ve středu hřbitova volná plocha velikosti
cca 65 arů, která byla původně sadově upravena.
Žižkov je velice chudý na stavební památky, neboť překotný stavební vývoj města
rušil vše staré bez rozdílu, takže zachování této cenné kulturní památky a získáni zelené
volné plochy je na místě. Hlavní pohroma stihla hřbitov v letech 1955 a 1956, kdy byl soustavně pustošen, zvláště část jihozápadní na které se posledně pohřbívalo, byla tak devastována, že zde zůstaly stát jen ojedinělé pomníky.
Proti tomuto ničení národního kulturního majetku zakročil odbor pro kulturu O N V
a Státní památková správa, která připravila v dohodě se židovskou obci podklady pro pro-

Sadová část židovského hřbitova na Žižkově, Fibichova ul. — Foto arch. Ed. Hnilička 1953.
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Náhrobek rabína na židovském hřbitově na Žižkově, Fibichova ul. —
Foto arch. Ed. Hnilička 1953.
vedení úprav hřbitova tak, aby byl způsobilý pro volný přístup veřejnosti. ONV Praha 11
hodlá proto letošního roku velkou část úprav provésti svépomocí pod dohledem odborníků.
Na hřbitově se má v prvé řadě restituovat sadová část na které je nyní málo vhodné
provisorní dětské hřiště. Zároveň se mají zbytky zničených pomníků uklidit z nejvíce devastované jihozápadní části na vykázané místo na hřbitově. Hřbitovní vzhled této části by
se ponecháním několika zachráněných náhrobků a úpravou některých starších cest zachoval. Takto upravená a spojená západní část hřbitova podél Fibichovy ulice s hlavním
vstupem z této ulice, byla by veřejnosti volně přístupna. Ostatní části hřbitova by se prozatím patřičně oddělily, a postupně by se zde pokácené pomníky znovu postavily a opravovaly.
Hřbitovní budova se má též upravit, a bylo by záhodno nevyhovující byty zrušit,
a budovu případně použít pro uložení cenných zbytků pomníků a různých památek na
tento hřbitov.
E. Hnilička

Výmarské Zítkovo museum.
Čeští návštěvníci Výmaru se patrně o Zítkově museu nedovědí, protože i naši spisovatelé a to i čelní, píšící o Výmaru, záhadně mlčí. Je to však prvý opus mladého Zítka,
právě tak, jako do Výmaru k Lisztovi putoval i prvý opus Bedřicha Smetany. Teprve výmarské ohodnocení obou dalo jim jistotu, že mohli dospět k svým vrcholným dílům na
české půdě. Smetana i Zítek stali se skutečnými Výmařany — tolik let byli v přímém
styku s tímto prvořadým uměleckým střediskem. Zítek splynul za 7 let s celým kulturním
životem Výmaru tak, že byl žádán, aby se tu usadil trvale. Bohužel právě nyní měl stihnouti Zítkovo museum zlý osud. Do přímého okolí musea byly za Hitlerovy vlády surově
vestavěny veliké budovy, které krásnou Zítkovu komposici přechodu mezi novou části
města a starým městem zničily. Bylo již dokonce plánováno, že i museum musí zmizeti.
Nezmizelo však, ale bylo poškozeno při bombardování. Škody byly celkem malé, ale na-
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Josef Zítek: Velkověvodskě museum ve Vymatu, 1863—1869. Studie.
rostly neudržováním. Budova nemá investora, jelikož umělecká galerie byla z musea p ř e místěna do zámku.
Obrat nastal v roce 1953. Budovy se záslužně ujal Dr Weidhaas, profesor vysoké
školy pro architekturu a stavebnictví ve Výmaru. Vypracoval obšírné i tiskem vydané memorandum pro městskou radu, v němž zdůraznil, že zmizl-li tato budova „bude způsobena
nesnesitelná mezera v dějinách české architektury a český národ, s nímž jsme konečně
po třenicích mnoha generaci v přátelských poměrech, bude se vší pravděpodobnosti n e j hlouběji uražen". — V témže roce ujala se musea i Deutsche Bauakademie a doporučila
jeho zachováni a v roce 1954 s konečnou platnosti budovu zachránilo rozhodnutí presidenta
NDR. Loňského roku měl o stavebních dějinách a osudu musea prof. Dr Weidhaas i přednášku na fakultě architektury a pozemního stavitelství v Praze.
Lze doufati, že osud Zítkova musea záhy se nyní vyjasní. Svaz českoslov. architektů
podal českoslov. vládě návrh, aby museum bylo opraveno a určeno pro Památník československo-německého přátelství — a tím zachráněno jako symbol nové doby míru mezi
národy.
K.

Žižkovské pozemky bývalé plynárny.
Žižkov má daleko k tomu, aby byl počítán k památné Praze, leží však v pahorkovatém terénu pražském a je součásti širšího obrazu jejího. Terénem se podobá Malé Straně,
ale zástavbou jest odstrašujícím protipříkladem. Na jeho uliční síti a výstavbě jest zřejmo,
že o šest až sedm století novější dílo nemusí být pokrokovější a ušlechtilejší. Toho zvláště
výstižným příkladem jest síť a výstavba Žižkova. Na Malé Straně plánované zastavováni
podle koloniálních zásad, na druhé bezradnost, řídicí se jen zásadami prospěchářskými,
které poskytovaly nejvyššl výhody jednotlivým majitelům pozemků, ale bez celkového
plánu budováni od místa k místu, aby se získalo co nejvíce stavenišť. Nověji přistupuje
i snaha využit neorganisovaného zastavování k stavbám výškovým. Trapná skvrna v obrazu
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Prahy, kterou způsobila přehrada úvalu žižkovského/ jehož osou je Kalininova třída, nebyla dostatečnou ranou do posedlých hlav některých architektů. Ani varování sovětského
znalce urbanismu Galaktionova před výškovými stavbami v Praze nepokrotilo mrakodrapovou zálibu. Domnělá užitkovost a elegantní materiálové provedení mají ospravedlnit dobový fanatismus stavět výškové stavby, ať již bednovité, věžové nebo pyramidovité. Soutěže o zastavění bývalých pozemků žižkovské plynárny to potvrzují.
Nesmíme ovšem zapomenout na nepředloženou snahu stavebníků zatížit práci projektantů upřílišněnými požadavky programovými, takže vlastními projektanty jsou anonymní správní úředníci programy sestavující, v projektování rozhodní laikové. Výsledek
jest ovšem zmatečný a marný, sváděný na architekty-projektanty. Výtvarný duch chyběl
zakládanému Žižkovu a chybí dosud, ač se opětně zdůrazňuje potřeba úplné přestavby,
pod kterýmž heslem se skrývají protichůdné fantasie. Zmatek budování Žižkova je ovšem
již tradiční, jak ho vystihuje Josef Šusta ve svých vzpomínkách otištěných v časopise
ČSPS (1956/IV), „Praha na počátku devadesátých let minulého století":
„Bez náležitého využití pohledových možností i příkazů malebně zvlněného reliefu
půdy, vyrůstají v závodícím chvatu někdejší předměstí pražská ve skutečná města, ale
města od zrodu svého neradostná a jaksi bez duše." „Tyto přízemní všednosti číšící předměstské obce, pravý opak svých krásných jmen, ať již připomínala zelený půvab révoví či slávu
dávných bitev, přissály se cizopasně k Praze zbavené starého ochranného pásu hradeb;
zdusily ji svou lacinou soutěží, ale nesplynuly s ní v organický celek ani po výtvarné, ani
po správní stránce. Zvětšily ji pouze populačně chvatným vzrůstem, který neusměrnil
žádný strůjný plán celkový, nýbrž náhoda okamžiku a neladná soutěž soukromé podnikavosti. Jak hluboko se stálo pod úrovní vznosného pojetí, jímž kdysi Karel IV. zcela záměrně se snažil přirozené možnosti své doby učiniti vhodnou základnou pro vzrůst veliké
metropole na dlouhá staletí! Podnikavost, která tu zasedla na místo starosvětských řádů
předchozích, vychází veskrze zdola, z bezejmenného množství více nebo méně úspěšných
snaživců, kteří svému národu vytvořují znenáhla novou buržoasní vrstvu." „Bylo v tom
mnoho tuhého úsilí a mozolné šetrnosti drobných českých lidí vystupujících vzhůru po
společenském žebříku poctivou prací."
Jisté jest, že jednou musí dojít k lepšímu organisování Žižkova, ale že se tak nesmi
stát způsobem mrakodrapovým, nechceme-li zničit jedinečný obraz Prahy — památku
věky vytvořenou a umělecké dílo duchem národa podnícené!
Nejde však jen o panorama Prahy, nýbrž i o spořádaný rozvoj města, stísněného
pahorkovitým terénem, v důsledku něhož chamtivá a neprozíravá výstavba zabránila tomu,
aby se síť uliční vklínila do celku. Samostatnost vyvinujícího se města neupomenula zavčas
na nutný ohled k sousedům, takže teprve po vytvoření Velké Prahy došlo k plánování
toho, čeho nemůže postrádat velkoměsto sloučené. Tak vznikla idea zásobovacích transversál vně středu města, oné k severu mostem Hlávkovým a další od nuselského přemostění k východu procházející Žižkovem a pod Vítkovem do Karlina. Také tato transversála
vyžaduje přestavbu Žižkova. Vedení prochází diagonálně staveništěm bývalé plynárny,
takže by obvyklé obestavění podle hranic přivedlo do seskupení výstavby další neklid kosou frontou vedle výškové stavby. Táké pilovité zalamování průčelí delšího dvou set metrů,
nebude o mnoho vzhledněiši nežli kosá hmota. Záleží proto obzvláště na tom, aby plán
budoucího středu Nového Žižkova velkoryse pamatoval na uvolněnou výstavbu krystalisačního jádra, na řešení prostorové a hmotové, které by nepokračovalo v nešťastném zvyšování zastavovací hladiny rozmnožováním převýšených objektů ať již v jakémkoli způsobu.
Ovšem také kose k rozhodující hmotě P. U. řazené průčelí, sice již zamítané, je vyloučeno
zvláště při vyšším zastavění, nežli je okolní.
B. Hypšman
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Pražskou minulostí.
Praha, Pražské nakladatelství 1949.

156 (12) s.

Museum hlav. města Prahy vydalo u Pražského nakladatelství r. 1949 sborník „Pražskou minulostí". Shodou okolností se dostal I. svazek do prodeje letos. Vydává svědectví
o činnosti musea v létech 1913—1945 a navazuje tak na poslední tištěné Zprávy musea
hl. města Prahy z r. 1913. Ukazuje, kolik péče, znalostí a zkušeností věnovali museu jeho
ředitelé i pracovnici, kteří zápasili Často s nepochopením a malostí poměrů. Je užitečné
zrekapitulovat si práci minulých let na úseku tak mnohostranném, jako je práce v museu
hl. města republiky. Přináší mnoho poučení zvláště pro ty mladé, kteří poznávají, za j a kých těžkých podmínek pracovali jejich učitelé, a jak přesto zachránili bezpočet památek,
osvětlujících stavební i kulturní dějiny města. Zprávy o těch nejdůležitějších záchranných
pracích tvoři druhou Část sborníku. Svými příspěvky přispěli především dnešní řed. musea
Dr Ant. Liška, pak Miroslav Frauenterka a tehdejší správce prehist. odd. musea Dr Bohuslav Novotný. Pro kulturní dějiny Prahy je velice důležitá první zpráva Dr Lišky o výkopu
nouzové vodní jímky před památníkem M. J. Husi na Staroměstském nám., jenž byl proveden na podzim r. 1943. Rozšířila se tím naše znalost a přestavba středověkého Staroměstského náměstí, které se skutečně v ničem nelišilo od tehdejších ostatních městských
rynků. Byly nalezeny zbytky románské kruhové jámy snad na vodu (asi 2 X 4 m), zpevněné
košatinou. Mimo to byla na náměstí ještě některá jiná zařízení, snad tržní krámce, po
nichž zůstalo v půdě náměstí množství dřevěných pilot, zvláště před dnešní radnicí. Ve
vrstvě gotického násypu byla nalezena jiná jáma čtvrecového půdorysu (4V& mX4*/fc m),
přibližně 2 m hluboká. Snad byla rovněž určena jako zásobnice vody. Výkop zachytil pak
v nejvyšších vrstvách zbytky keramiky a železných předmětů ze 17. století, i z doby novější.
Je škoda, že tyto a jim podobné nálezy, nemohou být v plné míře publikovány; uniká tak
odborné veřejnosti kontakt s výsledky prací, které by mohly v mnohém pomoci dalším
výzkumům. Dovněž tak je velice zajímavá zpráva o nálezu fresky v Michalské ulici
v Praze I, v čp. 440. Je to práce z doby kol. r. 1400, která dokumentuje uměleckou výši
naší nástěnné malby v Čechách, především v Praze; tehdejší stav malířské nástěnné
výzdoby byl zřejmě tak vysoký, že dekorování řadového městského domu bylo provedeno
s nesmírnou jistotou ruky, tvůrčím duchem, naplněným tím nejlepším, co tehdy v Čechách bylo.
Zprávy o prehistorické sbírce musea a studie o uměleckoprůmyslových předmětech
musea doplňují svazek. Dr Liška publikuje dřevořezbu na námět adorace Krista z kláštera
Karmelitek v Praze z doby kol. 1500, a M. Frauenterka se zabývá falsy pražské porcelánové plastiky 19. st.
Bylo by si přát, aby Museum hl. města Prahy co nejdříve pokračovalo v této — tak
pěkně započaté — publikační činnosti, aby mohlo celou odbornou i laickou veřejnost seznámit se svou další činností, se svými nálezy a výzkumy.
Br.

Otto Placht: Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.—18. století.
Praha, nakladatelství Čsl. akademie věd 1951.

366 s. textu, 16. tab.

Obsahuje přehled dosavadní práce historické o vývoji zalidněnosti až do r. 1574 a jeho
historické hodnocení. V prvé části od 16. století, do bělohorské prohry odboje proti Habsburkům. Účinky 30tileté války a obnova lidnatosti. Složení společnosti, přeměna řemeslnické
výroby v manufaktury. Vznik velkostatků, robota sedláků a prostého lidu, údaje domového
a dosažitelné údaje statistické. Druhé přistěhovalectví v 16. stol. do vznikajících obvodů
horních, útěk poddaných a hospodářské okolnosti, evidence populace, účinek morů i přehled kultury výtvarné i literární jsou obsahem spisu.
Poznáním těchto okolností dává tradiční základ pro přeměnu venkova pro dnešní řád.
Pohled historický může příznivě účinkovat na překotné plány výstavby a tím zmírnit
škody, vznikající na utěšených celcích našich měst a vesnic, nesourodými objekty novodobými. Poučení bylo by užitečné projekčním závodům.
B. H.
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Průvodce po Státním židovském museu v Praze.
Praha, Státní židovské museum 1956.
Část: 1, 2. 1.: Klausova synagoga. 32 s. textu. —
2.: Museum -pražského židovského města. 371 s. textu, 16 tab.
V roce 1956 vyšly první 2 části průvodce po Státním židovském museu v Praze. První
část je věnována sbírkám uloženým v Klausově synagoze, druhá v Museu pražského židovského města.
Státní židovské museum v Praze je umístěno v několika historických budovách, jež
zbyly po asanaci bývalého pražského gheta. Jeho sbírky nesmírně vzrostly za 2. světové
války koncentrací památek z bývalých 153 synagog v Čechách a na Moravě. Po vytřídění
a klasifikaci shromážděných památek byly r. 1946 veřejnosti zpřístupněny: instalace
v Klausově synagoze a museum pražského židovského města. První instalace předvádí
v chronologickém sledu představy o životě a práci starověkých Židů, dále seznamuje se
zvyky a obřady židovského náboženství, života a sleduje celý cyklus ročních svátků. Museum pražského židovského města obohacuje naše znalosti o pražském ghetu, jehož vývoj zachycuje od 9. do konce 18. století. Průvodce touto exposicí obsahuje vlastně stručné
stavební i kulturně historické dějiny gheta, velice výstižně formulované. Informuje čtenáře
a návštěvníka o této — neméně důležité části staré Prahy, objasňuje její život v rámci
dějin celého města, ukazuje, jak gheto žilo přes veškerý styk s okolím naprosto svébytně,
seznamuje s tímto zcela osobitým „ostrovem" uprostřed Prahy, a to způsobem vysoce
poučným. Grafická úprava textu šťastně vyřešila problém popisu exponátů a jejich spojení se slovním doprovodem instalace tím, že je zařadila do textu a odišila je drobným písmem. Text doplňují snímky plánů a vynikajících exponátů musea. Průvodce po Státním
židovském museu svým odborným zpracováním je vedle své funkce vést návštěvníka musea
od exponátu k exponátu též vítaným příspěvkem k dějinám města Prahy, jež výtečně
doplňuje.
Br.
Rekonstrukce historických měst.
(Sborník prací Státního ústavu pro rekonstrukci památ. měst a objektů v letech 1949 až
1954). Praha, Státní ústav pro rekonstrukci památ. měst a objektů 1956. 8268
s. textu
a tab.
V rocé 1956 vyšel Sborník prací Státního ústavu pro rekonstrukci památ. měst a objektů, v němž ústav podal přehled dosavadní činnosti za léta 1949—1954.
Krátký věcný oddíl textový uvádí bohatou část obrazovou (na 200 stran). Ve sborníku
je stručně objasněn vznik ústavu, jeho organisační proměny a specifikace činnosti. Věcný
přehled činnosti od počátečních průzkumných prací ve Znojmě až po asanační práce v Litoměřicích, po úpravy v Praze I a III, Kroměříži a Kladně ukazuje kus veliké a odpovědně
prováděné práce na záchranu českých a moravských památek. Odborná veřejnost tak může
posoudit práci ústavu, který se neomezil ve své činnosti jen na hl. město republiky, ale
jehož zásahy zajistily a obnovily mnohý stavební skvost našich měst, ať to jsou Slavonice,
Znojmo, Jihlava nebo Litoměřice, mnohé zámky a hrady, jako na př. Pernštejn, Náchod,
Liblice, Žleby, Éoskovice nebo Švihov. Postupem doby se získávanými zkušenostmi ústav
přesněji a přesněji vypracovával svůj pracovní postup, který je dnes především opřen
o vědecký výzkum doplněný výtvarnou prací architekta a urbanisty. Tím se liší pracovní
náplň tohoto ústavu cd běžné projektové činnosti jiných ústavů. Architektově práci předchází podrobný průzkum, který se provádí ve spolupráci s historikem umění a se statikem.
Při této první etapě architekt především koordinuje práci některých složek. Uměleckohistorický a technický průzkum je pak doplněn archivními zprávami.
Na základě všech těchto prací přikračuje pak architekt k vlastní práci, při níž pietně
respektuje všechny dané a zjištěné zkušenosti. Takto organisovaná výzkumná a tvůrčí
práce musí přinést úspěch. A tento úspěch skutečně přinesla; neboť to, s čím veřejnost
Státní ústav pro rekonstrukci pam. měst a objektů ve svém Sborníku seznamuje, je práce
úspěšná, na niž mohou být všichni pracovníci ústavu a celá veřejnost s nimi oprávněně
hrdi. Pracovníci tohoto ústavu vrací památkám jejich původní vzhled, aniž by upadali do
purismu Mockerova období, ale doplňují je a vybavují detaily, které nejsou tvarově cizí
současné době. V tom je — vedle výzkumné činnosti — také druhý jejich velký klad.
Obrazová část shrnuje dokumentární materiál o původním stavu oprav objektů, o některých přípravných pracích a posléze zobrazuje objekty po opravě. Obrázky mají velmi
pečlivé podtitulky, které tak doplňují v detailech textovou část.
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Státnímu ústavu pro rekonstrukci lze k jeho dosavadní činnosti blahopřát a skutečně
se těšit na brzké zveřejnění prací z let 1954—1956. Celá naše odborná veřejnost by jistě
uvítala, kdyby podobně jako Státní ústav pro rekonstrukci zveřejnila i SPS své dosud
realisované úkoly na poli záchrany našich památek. Přispělo by to nejen k tomu, že by
se o bohaté Činnosti této naší druhé významné složky v oboru pam. péče dozvěděli i ti
lidé, kteří se o tento důležitý úsek naší kulturní práce dosud nezajímali, ale především
by se mohl konfrontovat systém práce tohoto ústavu, jeho pracovní postup a jeho výsledky. Byl by to přínos také v tom, že by bylo lze jasněji formulovat naše současné z á sady ochrany památek, vytvořit si představu o celkovém směru naší pam. péče a pokusit
se o srovnání s představami ostatních zemi na způsob ochrany a obnovy památek.
Br.
Doc. Dr František Roubík: Od nosítek k trolejbusu.
Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze. Praha, Orbis 1956. 5®. 118 (2) s. textu a obr.,
9é vyobr. na tab.
V minulém roce vydalo nakladatelství Orbis sličně vypravenou knížku Doc. Dr F.
Roubíka, pojednávající o historickém vývoji pražské veřejné dopravy. Obsah knížky rozdělil autor do tří oddílů. V prvém oddílu, jejž nazval „Pražská veřejná doprava v období
feudalismu", shrnul historické předpoklady dalšího vývoje pražské veřejné dopravy. P ř í rodní překážky, řeka, měkký terén, znesnadňoval dopravu a záleželo na technickém rozvoji výrobních sil v daném okamžiku, jak- tyto překážky byly překonávány. Autor podrobně
popisuje pražské brody, mosty a ulice a to nejen s ohledem na technický stav včetně
osvětlení, nýbrž zaznamenává v této kapitole i orientační pomůcky, domovní znamení a
čísla. Umělou překážkou, a to velmi závažnou, byly pražské hradby, jejichž vznik, proměny a zánik líčí autor dosti podrobně. Zbývající část prvého oddílu je věnována dopravním prostředkům a organisaci dopravy, zejména poštovní dopravě. Systematické uspořádání
tohoto oddílu knihy porušuje skutečnost, že autor zde nedodržel časové vymezení oddílu,
jež si sám vytkl názvem, neboť zvláště v kapitole o mostech překročil daleko hranici období
feudalismu.
V druhém oddílu zabývá se autor pražskou veřejnou dopravou v období kapitalismu.
Přehledně tu líčí počátky moderní veřejné dopravy dálkové po železnici i vnitroměstské.
Rozvoj veřejné dopravy uvnitř města, projevující se rozšiřováním sítě kolejových tratí
koňské tramvaje, byl v úzké souvislosti s prudkým vzrůstem průmyslu na pražských předměstích v druhé polovině 19. století. Velmi podrobně jsou tu popsány elektrické dráhy.
Není zde vynechána ani lanová dráha na Petřín a zrušená lanovka, později pohyblivý chodník na Letnou a některé neuskutečněné projekty, na př. na ozubenou dráhu Nerudovou
ulicí. Další kapitoly tohoto oddílu pojednávají o dopravě zpráv telefonem a telegrafem,
o vodní a letecké dopravě a rozvoji automobilismu.
Třetí oddíl zachycuje dnešní stav veřejné dopravy v lidově demokratické správě a
výhledy do budoucnosti. Ke knížce je připojen velmi cenný přehled literatury o pražské
dopravě a četná vyobrazení ilustrují text, oživený výňatky Nerudových fejetonů.
Knížka je dobrou pomůckou, poskytující povšechný historický přehled vývoje pražské dopravy od nejstarších dob k dnešku. Je možno předpoldádat, že Roubíkovu knížku o dopravě budou číst velmi široké vrstvy čtenářů, neboť je psána poutavým a zajímavým slohem. Škoda jen, že si autor vytkl úkol, zachytit vývoj pražské dopravy toliko shrnutím
historických fakt a že jen mimochodem se dotýká složité problematiky pražské dopravy
v jejím vztahu k organismu města. Moderní doprava a ochrana historického jádra starých
měst představují dnes velmi složitý problém, jehož řešení znamená samo o sobě buď záchranu nesmírných kulturních hodnot nebo jejich zkázu. Roubíková knížka mohla v tomto
směru vykonat mnoho práce i když metoda historikova nemusila se křížit s metodou urbanisty* Vždyť víme, jak požadavky dopravy byly a jsou mnohdy nadsazovány a ovlivňovány
veřejným míněním.
J. M.
J. K. Říha, O. Stefan, J. Vančura: Praha včerejška a zítřka.
Praha, Státní nakladatelství technické literatury 1956. ffl. 172 s. textu (50) s. tab.
K řadě vědeckých publikaci o Praze připojila se kniha „Praha včerejška a zítřka",
která se zabývá estetickými hodnotami Prahy jako celku a urbanistickými problémy, jež
jsou výslednici konfliktu mezi potřebami moderního života a starým, po staletí rostoucím
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městem, jehož význam a hodnota spočívá právě v tom, že Praha se stala po zkázách poslední války jedním z nejstarších zachovaných měst Evropy.
Kniha je uspořádána se vzácnou logickou přesností od adresy za titulním listem
a úvodu, kde si autoři určují úkol, stanoví postup, směr a metodu své práce, až k doslovu,
který je mementem pro všechny, kteří si dosud neuvědomili, že k řešení pražských problémů nutno přistupovat teprve po uvážení všech důsledků, tedy i důsledků, které zásah
do organismu Prahy bude mít po stránce urbanistické i estetické. Autoři snaží se v knize
vyřešit urbanistické problémy aplikováním praktické estetiky, která je podle nich společným jmenovatelem všech zájmů moderního života i zájmů kulturních a ochrany památek.
Vědomě navazují na práci, která byla vykonána před nimi a po právu oceňují činnost kulturních pracovníků soustředěných v klubu Za starou Prahu, bojujícího déle 50 let za všechno cenné, jež minulost Praze zanechala. Zásluhy klubu Za starou Prahu neoceňuje
kniha toliko povšechně, nýbrž podrobně hodnotí význam klubu, v jehož středu řešily a řeší
se teoretické i praktické otázky ochrany památek a jehož významní členové přispěli svým
vědeckým dílem k poznání historické Prahy.
Dříve než autoři přistoupí k jádru své práce, zabývají se dějinným vývojem pražského území po stránce stavební. Základem jejich rozboru historického vývoje osídlení
pražské kotliny je rozbor terénu, jehož různotvárnost je největší obtíží při řešení téměř
všech otázek, zejména oněch, jež souvisí s dopravou. Bohatý terenní relief Prahy je ale
také podstatou malebnosti a zajímavosti staré Prahy. Zvláštní pozornost věnují též zeleni
v historickém obraze města.
Další část knihy, věnovaná charakteru dnešní Prahy a jejím přírodním podmínkám,
je poznamenána osobním vztahem a zahleděním se do kouzla krásy Prahy. Hlavní komunikace středověké Prahy, t. zv. královská cesta, vytváří osu, jejíž estetické hodnoty stoupají v gradaci k hlavní pražské dominantě — pražskému hradu. Výstižné je označení estetické gradace královské cesty za velkolepé urbanistické drama. V této části knihy jsou
užity také málo známé metody, na př. distanční metoda, jíž se udávají meze, v nichž
stavby mají na diváka optimální psychický i estetický účinek. Dělení horizontálních úrovní
pražského zastavění na t. zv. urbanistická patra, provedené od panoramatické šíře až
k mikrokosmu užité plastické výzdoby na jednotlivém objektu, výtvarné kontrasty, rozbor
výhledů a panoramat Prahy, pohledy do prostorů ulic a náměstí, dominanty a jejich vztah
k okolí, estetika uličních prostorů, zásahy 19. a 20. století do starého organismu města
a chyby tehdy učiněné, to je stručně naznačený obsah druhého oddílu.
Ve třetí části zabývají se autoři stavem plastické hmoty Prahy, jeho hlavními závadami, kterými je především zjednodušování formace pražské hmoty do kubických schémat, jež překračují mnohdy hranici, od níž počíná tvoření architekta. To je příznak doby
XX. století, kdy hlavním zájmem je zájem ekonomický. Přírodní prostředí hrálo vždy důležitou roli v obraze Prahy, jak ukázaly předchozí rozbory. Přírodní prostor je danou veličinou, jejímuž charakteru nutno podřídit tvorbu architektonického prostoru. Zeleň, jež je
podstatnou složkou přírodního prostředí, je velmi významným prvkem estetických hodnot
Prahy. Stromy, keře dokončují tvorbu nového prostoru. Přes to však, zejména v novodobých čtvrtích Prahy, je zeleň a úprava přírodního rámce zanedbávána. Je to velmi důležitý problém, protože dnešní Praha nemá v tomto směru výhod Prahy historické, jíž
věnec hradeb vytvářel rámec, oddělující výrazně město od venkovské krajiny. Dnes je
hranice města rozplizlá, periferie Prahy je po této stránce velmi zanedbaná s výjimkou
některých částí jižní a severní Prahy.
Vlastní smysl knihy spočívá ve vytyčení zásad, jimiž nutno řídit územní plánování
a další stavební vývoj Prahy, má-li být její krása zachována. Nejdúležitější zásadou je
nutnost uchování těch hodnot Prahy, které jsou výhodou Prahy proti jiným městům. Jsou
to především přednosti terénu, velké souvislé plochy zeleně uvnitř města, značná hodnota
historického jádra města, barvitost celkového otirazu Prahy, vysoká hodnota drobného
umění v prostorách města. Tyto hodnoty nutno rozvíjet a nikoli potlačovat. Je to samozřejmě spojeno s obrovskými úkoly. Mezi největší úkoly patří rekonstrukce a ozdravění
historického jádra Prahy při zachování všech historických a výtvarných kvalit, přestavba
a rekonstrukce čtvrtí, vyrostlých v 19. století (Žižkov, Košíře) a vytvoření nových čtvrtí
(Letná, Pankrác, Invalidovna, Vršovice).
Nepatrným kazem knihy je chybné označení nárožního domu, tvořícího špičku mezi
ulicí Seminářskou a Karlovou. Je to dům č. p. 175-1 U zlaté studny a nikoli U černé hvězdy,
který je řadovým domem Seminářské ulice, označeným č. p. 177-1. Jiná místa knihy však
dokazují, že autorům je správné označení domu známo.
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Knížka je určena především architektům a urbanistům, ale je psána při zachováni
veškeré odbornosti tak živě, jak mohou dckázat jen lidé, kteří řeší nejen teoretické problémy, ale vyznávají současně svoje zanícení a okouzlení krásami Prahy. Kniha je důkazem, že i vedeckou práci možno napsat jazykem takřka básnickým, příkladem toho budiž
odstavec, pojednávající o vlivech porostu na utváření přírodního prostředí, a přinese užitek
všem, i těm, kteří nejsou architekty a urbanisty, neboť pomůže jim odkrývat hodnoty, jež
dosud cítili možná jen podvědomě.
J. M.
Svoboda, Emanuel: Po stopách Mikoláše Alše v Praze.
Praha, 'Nakladatelství čsl. výtvarných umělců 1956. 8°. 109 s. a obr. 41 tab.
Státní nakladatelství čsl. výtvarných umělců vydalo koncem r. 1956 drobnou půvabnou knížku Emanuela Svobody: „Po stopách Mikoláše Alše v Praze". Autor v ní vede čtenáře od domu k domu, v nichž Aleš bydlil v Praze, od doby prvního pobytu Alšova v jeho
útlém dětství až po poslední léta jeho života. Autor se neomezil jen na strohý popis Alšových příbytků, ale přiblížil čtenáři milovaného malíře charakteristikou doby a osobními
vzpomínkami mistra. Putování po místech Alšova pobytu je současně putováním po těžkém a strastiplném životě umělce, je sledováním jeho uměleckých úspěchů i neúspěchů.
Vedle tohoto úkolu si autor uložil seznámit čtenáře s dílem Alšovým, jež se úzce váže
k Praze — ke sgrafitům, nástěnným malbám a mosaikám, jež okrášlily jeho milované
město. Sledujeme tu mistrovu výzdobu jednotlivých budov pražských, počínaje Národním
divadlem, Wiehlovou Staroměstskou vodárnou, domem ve Školské ulici čp. 693-11. a dalšími. Autor zasvěceně vykládá jednotlivé náměty sgrafit, jichž je po Praze úctyhodná řada,
i jejich další osudy. Přibližuje je čtenáři a osvětluje celé umělecké ovzduší, jež formovalo Prahu posledncíh 30 let 19. stol. a první desetiletí století 20tého. Všichni obdivovatelé
staré Prahy i mistra Alše jsou vděčni autoru za tuto knížku, neboť teprve nyní si v plné
míře uvidomují, čím vším mistr Aleš přispěl ke zkrášlení pražských obytných domů z let
70tých 19. století až poč. století 20tého, to jest v období, jež jinak nebylo příznivé uměleckému ztvárnění obytných budov.
Br.

Praha a ochrana památek v knižních novinkách r* 1956
Aleš, Mikoláš: Mikoláš Aleš. Nástěnné malby. S [úvod.] textem Miroslava Míčka a Emanuela
Svobody. Uspoř. Maryna Svobodová-Alšová a Emanuel Svoboda. Praha SNKLHU 1955,
(v tir. správně] 1956. 4°. 204 (s] barev. obr. příl. [378] s. obr. příl. „Aleš, Mikoláš:
Dílo. Sv. 3."
Bábánek, Bohumil: Vývoj názorů na rekonstrukci měst. S příkladem komposičního konceptu
rekonstrukce historie města. Díl 1, 2. Brno, Výzkumný ústav výstavby a arch., skupina územ. pl., rozmn. 1955. 8°. 5, 407 [1] s.
Buchner, Alexandr: Bertramka. Památník W . A. Mozarta a manželů
Státní tělovýchovné nakladatelství 1956. 8°. 31 [1] s. a obr.

Duškových. Praha,

Hlavsa, Václav: Staroměstská radnice. Praha, Státní tělovýchovné nakladatelství 1956. 8°.
32 s. a obr.
Kubašta, Vojtěch: Mozart v Praze. [Soubor bacev.] litografií V. Kubašty. [Úvod:] Karel Mikysa. Praha, SNKLHU 1956. 8<>. [3] s. [13] barev. obr. příl.
Kozák, Bohumír: Výstava architektonických kreseb a akvarelů B. Kozáka. Praha — Leden
1956. [Katalog. Ov. stať:] Zdeněk Wirth. Praha, Státní ústav pro projektování výstavby hl. města Prahy a Svazová skupina arch. 1956. 8°. [5] s. — Sil.
Novotný, Antonín: Staropražská theatralia. Materialie k dějinám pražského divadelnictví.
Praha, Čsl. divadelní a literární jednatelství 1955. 8°. 155, [7] s. [1] 20 s. obr. příl.
Rotamrimt.
Poche, Emanuel: Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera. Napsali
Emanuel Poche a Jan Krofta. Praha SNKLHU 1956. 8°. 225, [2] s. [2] pl. „Pragensie
a památky. Sv. 7."
Pražskou minulostí. Praha, Pražské nakladatelství 1949. I. 8°. 156 [12] s.
Průvodce po Státním židovském museu v Praze. Praha, Státní židovské museum 1956. 8°.
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Část: 1, 2. 1.: Klausova synagoga. 32 s. textu. 2.: Museum pražského židovského
města. 37 (1) s. textu, 16 tab.
Rekonstrukce historických měst. Sborník prací Státního ústavu pro rekonstrukci památ.
měst a objektů v letech 1949—1954. Praha, Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů 1956. 8°. 268 s. textu a tab.
Rekonštrukcia miest a ich historických jadier. Bratislava, Sloven, akademia vied 1956. 8°.
193 (2) s. textu a obr. 2 tab.
Roubík, František: Od nosítek k trolejbusu. Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze. Praha,
Orbis 1956. 8°. 118 (2) s. textu a obr. 94 vyobr. na tab.
Rys, Jan — Vlček, Jaroslav: Všeobecná nemocnice v Praze. Její vznik a osudy v letech 1790
až 1950. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1956. 8°. 87 (1) s. a obr.
Říha, J. K.—Stefan, O.—Vančura, J.: Praha včerejška a zítřka. Praha, Státní nakladatelství
technické literatury 1956. 8°. 172 s. (50) tab.
Staré Město. Praha, Státní tělovýchovné nakladatelství 1956. 8°. 44 s. a obr.
Stefan, Oldřich: Mluva pražské architektury. Text Oldřich Stefan, kresby Bohumír Kozák.
Praha, Orbis 1956. 120 (1) s. 48 tab.
Svoboda, Emanuel: Po stopách Mikoláše Alše v Praze. Praha, Nakladatelství čsl. výtvarných
umělců 1956. 8°. 109 s. a obr. 41 tab.

Soupis článků o Praze v časopisech a novinách r* 1956*
I.

Leden—červen.

as. Objev vzácné památky z doby Václava IV. Zbytky Staroměstské věže a oblouků Juditina mostu. Svobodné Slovo, 18. 3. 1956. 1 obr.
Brabenec, Jiří: Rekonstrukce pražských Emauz vyřešena. Lidová demokracie, 17. 6. 1956.
1 obr.
Engel, Antonín: Problém vytvoření nové fasády na chrámu v Emauzích v Praze II. Zprávy
památ. péče, roč. 15. 1955, č. 6/8 s. 255—256.
Fleissig, Josef: Jaká bude Praha za dvacet let? (O směrném územním plánu výstavby.]
Práce, 2. 6. 1956.
Khás, Ladislav: U Národního divadla. [Restaurace Chourových domů.) Večerní Praha,
28. 6. 1956.
Kolátor, Václav: O úkolech výstavby Prahy. Slovanský přehled, roč. 42. 1956, č. 3. s. 81 až
83, 2 obr.
Král, JiH: Praha — město neznámé? Svobodné Slovo, 25. 3. 1956.
Krása, Pavel: Barokní skvost Loreta v nové kráse. [O restauraci kostela a kláštera v Praze.]
Svobodné slovo, 3. 6. 1956. 1 obr.
Kubíček, Alois: Thunovský palác na Hradčanech [v Praze). Umění, roč. 4. 1956, č. 1. s. 66
až 71. 5 obr.
Lejsková-Matyášová, Milada: Karlín — empirové předměstí Prahy. Zprávy památ. péče, roč.
16. 1956, č. 1. s. 16—24. 6 obr.
Nejbohatší kostel [sv. Mikuláše v Praze]. Katolické noviny, roč. 8. 1956, č. 21. s. 2. 1 obr.
Objevujeme stále nové krásy středověké Prahy. Svobodné slovo, 4. 3. 1956. 2 obr.
Oživlá krása. [O kostelu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.] Katolické noviny, roč. 8.
1956, č. 24. s. 2 . 1 obr.
Píša, Vladimír: Obnovujeme historické památky. [Obnova reservace Starého Města pražského, Malé Strany a Hradčan.) Svobodné slovo, 8.1.1956. 2 obr.
Píša, Vladimír: Průčelí historických domů a obchodní výklady. Architektura ČSR, roč. 15.
1956, č. 1/2. s. 97—98. 6 obr.
Pod zelenou kupolí. [Dějiny chrámu sv. Mikuláše v Praze.) Katolické noviny, roč. 8. 1956,
č. 20. s. 2.
Prager, Karel: Vysokoškolské koleje v Praze-Podolí. Architektura ČSR, roč. 15. 1956, č. 1/2.
s. 10—11. 6 obr.
Procházka, Jaroslav: Památný dům „U tří lvíčků" dostává původní tvář. [O domě pobytu
něm. skladatele Wolfganga Amadea Mozarta v Praze.) Svobodné slovo, 1. 4. 1956.
2. obr.
Pulec, M. J.; Posunutí kostelíka sv. Maří Magdaleny [v Praze pod Letnou). Český zápas,
roč. 39.19©6, č. 7. s. 4. 1 obr.
Pulec, J. M.: Přemístění kaple sv. Maří Magdaleny [v Praze). Kostnické jiskry, roč. 41,1956,
č. 4 s. 4. 1 obr.
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Stuchlý, R.: Nová krása staré Prahy. [O obnovovacích pracích na památkách.) Čs. svět, roč.
11. 1956, č. 14. s. 6. 3 obr.
Šimon, J. Ch.: Péče o stavební památky v Praze. Dějepis ve škole, roč. 3. 1956, č. 2.
s. 91—94.
Zhmotnělá sláva nebes. (O kostelu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.] Katolické noviny,
roč. 8. 1956, č. 23. s. 2. 1 obr.
II. červenec—prosinec.
Bareš, Pavel—Starý Oldřich: Škola s internátem v Praze-Veleslavíně. [O architektuře budovy.) Architektura ČSR, 1956, č. 7, s. 353.
Borkovský, Ivan: Významné objevy v [pražském) Anenském klášteře. Lidová demokracie,
26. 8. 1956.
Brožová, Jarmila: Nejstarší kresba Prahy z r. 1515. [něm. malíře Wolfa Hubra). Umění,
1956, č. 3. s. 248.
Burian, Miroslav: K problematice státní památkové péče. Zprávy památkové péče, roč. 16.
1956, č. 3. s. 113—115.
Čapek, Miroslav: Nejkrásnější — nejzdravější — nejpříjemnější Břevnov se z popelky stane
ozdobou Prahy. [O výstavbě.) Nová Praha, 1956, č. 22. s. 10.
Dvořáková, Vlasta: Krackerova freska a problémy její restaurace. Zprávy památkové péče,
roč. 1956, č. 4. s. 182.
Fuchs, Bohuslav: Urbanistické problémy při rekonstrukci památkových měst. Sborník v y soké školy stavitelství v Brně, 1956, č. 1/3. s. 197—205.
Gočár, Jiří: Za Pavlem Janákem. [K úmrtí architekta.) Čs. architekt, roč. 2. 1966, Č. 15, s. 1.
Hejna, Antonín: Ke stavební minulosti břevnovského kláštera. Památky archeologické, roč.
47.1956, č. 1. s. 151—170.
Hlaváček, Luboš M.: III. pražský salon. [O výstavbě výtvarných děl s pražskou thematikou
v Praze.) Výtvarná práce, roč. 4. 1956, č. 22. s. 9.
Hlinka, Bohuslav: O nejkrásnější Prahu. [O územním plánování.) Lidová demokracie, 28.
12.1956.
Honzík, Karel: Krematorium v Motole. [O architektuře budovy.) Architektura ČSR, roč. 15.
1956, č. 4. s. 192—193.
Imrich, Mirko: Praha si uchovává historickou krásu. [O opravě Schwarzenbergského paláce
v Praze.) Rudé právo, 8. 9. 1956.
Janák, Pavel: O ráz historického jádra Prahy. (Projev na zasedání ČSAV v Liblicích r. 1955.)
Čs. architekt, roč. 2. 1956, č. 17/18. s. 1—2.
Joachimová, Jiřina: Význam nových archeologických nálezů pro studium stavební historie
kláštera bl. Anežky v Praze. Časopis společ. přátel starožitností, roč. 64. 1956, č. 3.
s. 171.
Khás, Ladislav: Na pražském hradě. [O restauraci stavebních památek.) Svět v obrazech,
roč. 12. 1956, č. 44. s. 18.
Khás, Ladislav: Staré a nové [architektonické a rekonstrukční úpravy) na pražském hradě.
V,ečerní Praha, 27. 10. 1956.
(Ký) (=Kaucký František}: Praha příštích let. [O směrném plánu rozvoje hlavního města.)
Večerní Praha, 21. 7. 1956.
Procházka, Vítězslav: Petřiny. [O budoucím rozvoji bytové výstavby v Praze.) Architektura
ČSR, roč. 15.1956, č. 4. s. 237—241.
Psota, František: Chraňme (technické) památky. Technické noviny, roč. 4. 1956, č. 16. s. 7.
Richter, Stanislav: Pražské obrazy [rakous. malíře) O. Kokoschky v Rakousku. Lidová demokracie, 2. 9. 1956.
Starý, Oldřich: Za Pavlem Janákem. [K úmrtí čes. architekta.) Architekt ČSR, 1956, č. 7.
s. 351.
Stejskal, Vladimír: Fresky (v chrámu sv. Mikuláše v Praze) vstávají z mrtvých. Květy, roč.
6. 1956, č. 32. s. 22, 5. obr.
Šámal, J.: Neznámý dopis J. Věšína o účasti Alšově na výzdobě dvorany Pražské městské
spořitelny. Umění, 1956, č. 3. s. 258.
Šíp, Jaromír: Freska Jana Lukáše Krackera v lodi kostela sv. Mikuláše v Praze III. Zprávy
pam. péče, roč. 16. 1956, č. 4. s. 169.
Tenzer, A.—Dohnal, V.: Ostav národního zdraví ve Vysočanech. (O budově.) Architektura
ČSR, 1956, č. 6. s. 298.
Wenig, Jan: Praha Jana Slavíčka. [O čes. malíři.) Nový život, 1956, č. 8. s. 900.
Wirth, Zdeněk: Konference o dějinách stavby sídlišť a o památkové péči a rekonstrukci
historických jader měst. Věstník ČSAV, roč. 65. 1956. č. 9/10. s. 602.
Br.
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