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OSMDESÁT LET AKADEMIKA ZDENKA WIRTHA 

deněk Wirth je aktivně činným nestorem Klubu za Sta-
rou Prahu. Je naší chloubou, že v oblasti širokých svých 
zájmů je Klub na prvém místě a to po nemalou dobu, 
více jak 50 let. Zdeněk Wirth je nám vzorem lidového 
pracovníka, učitele, přítele, organisátora i vědce nej-
výš uznaného naší lidovou republikou. Oslavuje k naší 
radosti svoje výročí v mladistvém elánu v neumdléva-
jící práci i s retrospektivou bojovníka slovem i písmem 

za spravedlivou věc pro dobro naší kultury. A byl-li jeho hlas někdy zne-
uznán, tolikrát stala se neodpustitelná a nenapravitelná chyba. Věstník 
a Sborník Klubu byly a jsou mu tribunou podávající svědectví, jak úmysly 
i přečiny proti ochraně památek provázel připomínkami či protesty neb 
celými studiemi vysvětlujícími a zdůrazňujícími oprávněnost našich zásahů 
a to právě tak v Praze jako na našem venkově. Takové je i celé jeho 
vzdělávací dílo literární, neboť mnoho památek hyne z přehlížení jich vý-
znamu nebo z nevzdělanosti a netečnosti. Příkladné je i jeho spolupra-
covnictví, jež nikdy neodmítá, i s jinými autory — neboť vždy mu jde jen 
a jen o věc, o realisování výchovné práce kýmkoliv, ale k našemu dobru. 
A nekonečná by byla řada dokladů o zásazích v osud našich památek, 
nebýti jeho vžitého smyslu pro kolektivní práci, v níž jeho podíl pro ve-
řejnost mizí. Tuto práci sleduje, bez nároků na autoritu svého hlasu, 
prostě, jako řadový pracovník vzdálený kultu osobnosti. 

Zdeněk Wirth je zvlášť ve střehu k stavebním problémům města Prahy 
dotýkajících se té Prahy, jež se jedině pod tímto slovem ozývá, jež je 
světem obdivovaná a opěvaná nejupřímnějšími superlativy. Tu dokázal 
se exponovati jako nikdo, podle rčení hlava nehlava — ať šlo v poslední 
době o vysoké domy, nebo Chourovy domy. Relief vnitřní Prahy považuje 
za velkolepý a konečného výrazu, nikterak méně důležitý než neměnitelný 
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relief Leningradu, jak bylo krásně a důrazně potvrzeno i sovětským ex-
pertem architektem Galaktionovem. A Chourovy domy ? Vyzvedl jich posici 
a varoval před nejistotou a nechápáním odpovědnosti, neboť právě Wirth 
pamatuje, že v Praze byly „zlepšovací" snahy již také jinde, že se horovalo 
o oproštění průčelí kostela Týnského, malostranského kostela sv. Mikuláše 
a dokonce o docílení průhledu na sv. Víta zbořením části hradního křídla. 
Dokladem, jak chápe důležitost zachování velkých a naprosto přehlížených 
starých celků, jsou v poslední době jeho mementa v otázce Malostranského 
hřbitova a Cibulky. — To vše zdůrazňuje Wirth z ptačí perspektivy po-
střehů svého vysokého věku a vzdělání a neumlévající lásky k staré Praze. 

A ještě jedno jubileum oslavuje letos Zdeněk Wirth: 50. výročí své 
přednášky ve Společnosti přátel starožitností českých, o barokní gotice, 
publikované v rozšířeném vydání v Památkách archeologických a místo-
pisných. Toto objevné a stále sledované téma narůstalo Wirthovi po půl 
století v poznámkovém a pramenném materiálu, aby vzrostlo, jak si za-
slouží, v knihu, o níž zajisté měl představu, že jednou musí vyjiti. Tento 
čas nadešel, aby obohatil naši literaturu dalším základním dílem a nám 
způsobil radost. Přejeme mu, aby nejen tuto, ale i další knihy, na něž se 
těší i při tom nám nepostradatelném rozptylování, ve zdraví a pohodě 
vydal. Že Klubu za Starou Prahu zůstane stále věren, netřeba pochybovat. 
Jinak by to znamenalo, že Prahu přestal milovat, a to je vyloučeno. Jeho 
zásluhou čas pracuje pro jeho velké cíle: aby znalost naší stavební kultury 
ještě více pronikla a obohatila náš život, aby i díla této kultury byla nejen 
obdivována, ale i důsledně chráněno. 

Alois Kubíček 

Pozn.: Vyobrazení na str. 3 je reprodukce kresby Karl Friederich Schinkela (1781— 
1841): Pohled na Hradčany od Malé Strany r. 1803. 
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Alois Kubič ek: 

ZASTAVENI PROLUKY V MOSTECKÉ ULICI. 

Ani si vlastně neuvědomujeme, jak je krásná Mostecká ulice. Je to 
pendant ke Karlově ulici. Ve všech dobách byla snaha soustřediti výtvarnou 
snahu na domy těchto ulic představujících vstup na hrdý pražský most. 
Od nepaměti šla tu také hlavní pražská frekvence, žil z ní obchod a řemeslo 
a byly tu i nejvyhledávanější byty. Kdežto Karlova ulice byla krutě po-
stižena bezohlednou stavební spekulací, bující v přízni radnice — Mostecká 
ulice vzdorovala — neboť je roubena úzkými domovními parcelami, bez 
větších dvorů, jež představovaly nevýhody pro novodobé „racionelní" za-
stavění. Jen jeden objekt Mostecké ulice měl svůdné výhody, pod jedním 
majitelem sloučená čp. 273 a 274, vedle Šteiniců, s nejširším průčelím 
a hlubokým dvorem. Bylo překvapením, že došlo i na Malou Stranu, že 
jeden z peněžních ústavů do té doby zle řádících na pravém břehu Vltavy, 
zamýšlí postavit výnosový objekt — právě v Mostecké ulici již jednou 
znehodnocené podobným činem na nároží Mostecké ulice a Malostranského 
náměstí. Stavebník, pojišťovna Koruna, vyšla vstříc ohledům k Malé Straně, 
že jedině nabídla snížení výšky pivovaru v nádvoří, aby získal pohled 
z Maltézského náměstí, ale Mostecká ulice měla utrpěti nepřijatelným 
řešením v naprosté neshodě s celým svým vztahem k Mostecké ulici. To 
bylo konečným řešením v roce 1939. Potom stavba na léta uvázla a roz-
množila trapné proluky Prahy. Bylo s určitými obavami přijato rozhodnutí 
vojenské správy, že zahájenou stavbu snad podle dříve schváleného pro-
jektu dostaví. Současně také ožily všecky připomínky, jež dříve marně byly 
uplatňovány. Že v nich nebylo vždy shody dá se vysvětliti jen tím, že 
neprošly náležitou diskusí. 

Jak uvedeno, na staveništi v posledním stadiu před zbouráním byly 
dva domy: čp. 273 a 274. Dům čp. 273 byl přestavěn a nově vyřešeno 
i průčelí v roce 1868 architektem A. Hellmichem. Dům čp. 274 měl průčelí, 
jež mu dal v roce 1880 stavitel Skuček a snad byl tehdy i dům značně 
přestavován. Oba domy zajisté měly v sobě prvky starší, jež však zjišťo-
vány nebyly. Před těmito úpravami, jak nás poučuje Langweilův model, 
měl dům čp. 273, přilehlý k domu Petržilkovskému, na Malostranském 
náměstí — pozdně barokní průčelí — patrně z doby majitele Curta z Moh-
renbachu kol roku 1794, kdy se dům jmenoval U Mohrbachu. 

Před tím se nazýval Prokopovský a dříve od 15. po 17. století nazýván 
U kopáče. Dům byl dvoupatrový s jedním mohutným štítem. Že šlo o velmi 
výstavný dům patrno z toho, že jej vlastnil v roce 1805 Mich. hr. Kounic, 
majitel blízkého paláce čp. 277. — Dům čp. 274 byl podle vzhledu starší 
a historicky významný tím, že patřil v roce 1621 popravenému direktoru 
z městského stavu Kryštofu Kobrovi z Kobrsperka. Tehdy byl jmenován 
U zlaté ovce. Později nazýván U Hermanů a Dvě modré koule. Jeho vzhled 
dal mu pivovarní nákladník Jiří Ant. Bořek, v roce 1702, jak lze souditi 
podle pamětního kamene s jeho jménem a datem, který mi věnoval za-
hradník Chládek ve Veleslavíně, získaný asi v roce 1880 z přestavby tohoto 
domu. Bořek měl tento dům od r. 1690 do své smrti v r. 1713. Současně 
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měl i usedlost č. 84 v Dejvicích, zvanou Heřmanův dvůr. Dům v Mostecké 
ulici byl třípatrový s dvěma štíty. — Přesto, že oba jmenované domy byly 
přestavěny, zachovaly lomenou uliční čáru charakteristickou pro každou 
staropražskou ulici. 

Vojenský projektový ústav projekt pojišťovny Prahy nepřevzal, nýbrž 
celou otázku zastavění nově studoval. V roce 1954 vypracoval nový úvodní 
projekt, schválený pouze s připomínkami k architektuře. Měl plně vyvinutá 
čtyři patra, jež v dojmu navazovala na dům Petržilkovský a tři navržené 
štíty podstatně převyšovaly štíty okolní. Aby'V. P. U. vyčerpal další mož-
nosti řešení, vypracoval v následujících dvou letech studii s horizontálním 
řešením, opět o čtyřech patrech a s klasicisujícím tympanonem. Takto 
zdůrazněná hmota domu představovala vlastně prodloužení domů Malo-
stranského náměstí do ulice. Studie, ověřená i modelem, dobře přesvědčila 
projektanty o nemožnosti dalšího sledování studií nepodřizujících se dané 
situaci a bez dalšího váhání vrátili se k motivu štítů, ale jen při plně 
vyjádřených třech patrech a čtvrtého patra zasunutého za hlavní římsu 
navazující na římsu sousedního domu čp. 275. Tento projekt byl r. 1958 
předložen k vyjádření umělecko-technické radě V. P. U., která uznala 
celkové řešení správným a toliko doporučila menší korekce, kupř. ve ští-
tech, portálech a v provedení valby na domě Petržilkovském, jaká tu ještě 
byla v době, kdy Langweil pracoval na modelu. Konečný vzhled zastavění 
je dokumentován i modelem názorně předvádějícím výsledek dlouhodobého 
studia a poctivou snahu odpovědně včlenit nový objekt do daného prostředí. 
Na projektu se podíleli ve V. P. U., jako hlavní inženýr projektu inž. arch. 
Miloslav Hudec a spolupracovníci inž. arch. Karel Kunca a Jaroslav Stehlík. 
Vedení V. P. U. celému projektovanému postupu upřímně přálo a vytvořilo 
tím i vzor kolektivní lidové spolupráce s Klubem za Starou Prahu. Ko-
lektivní práce je příkazem doby — byť byla jen připomínková. Je i dů-
kazem, že i nesnadné problémy jsou řešitelné při společné lásce k staré, 
ale nejvýš proslulé naší Praze. (Obr. č. 2—6.) 

Bohumil Hypšman 

NÁMÉSTl VELKÉ ŘÍJNOVÉ REVOLUCE — 
OPAKUJÍCÍ SE OTÁZKA PRAHY. 

Nedokončená výstavba centra Dejvic jest ukázkou, jak hledí různé 
doby na otázky urbánní. Regulační plány narůstajících čtvrtí byly jen 
plány uličních čar samostatných měst a obcí, jednotně řízených teprve po 
spojení ve Velkou Prahu. Před tím jenom cesty tradiční, meziměstská 
spojení, nepodléhaly libovůli místních mocipánů a majitelů pozemků k par-
celování se hodících. Nebylo nic určeno o výstavbě regulačními čarami 
omezené, tak jako uliční síť neměla cílevědomého směru, nýbrž jen ten 
cíl získat co nejvíce vhodných stavenišť. Teprve v novém státě řídily se 
regulační plány také stránkou estetickou. Ideálem tu byla jednotná zá-
stavba, kdežto do té platily jedině omezující předpisy stavebního řádu. 
To je doba vzniku regulačního plánu Dejvic. Idea jednotné výstavby jejího 
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centra vznikla před požadavkem zvolit zde staveniště vysoké školy tech-
nické. Její vedení spokojilo se s několika bloky určenými původně k za-
stavění obytnému. Tak došlo k tomu, že organismus vysoké školy při-
způsoboval se hotovému plánu, místo co měl určovati jeho disposici. 
Zastavitelnost ovlivňovala kupní cenu státem od obce zakupovaného území. 
Z toho důvodu čekalo se se zakoupením území na potvrzení plánu. Tak 
vznikla závažnost plánu čtvrti, kterému se dodatečně vytýká účelová 
nevhodnost, ale zároveň se trvá na jeho závaznosti. Soutěž byla vypsána 
i posuzována na tomto základě. Dokonce málo milosrdná kritika v „Archi-
tektu" roč. IV/12 číslo trvá — při všech výtkách — na dokončení urbán-
ního díla. Nejde přeci o definitivní rozchod s autorem, který hájí jedno-
litost výtvarného pojetí čtvrti před čtvrt stoletím navrženého díla 
urbánního, ovšem nedokončeného, nýbrž o to jak uspokojit praktické 
požadavky a nerozlomit dílo. Pojetí autora nespočívá jen v půdorysných 
čarách, nýbrž i v jednotném vyjádření formovém. Chtějí-li pokračovatelé 
opustit vyšlapaný chodník a přinést hodnoty živé a nové podle svého spo-
lečenského svědomí, pak jsou povinni nahradit sourodé dílo, novým urbán-
ním dílem do všech důsledků, neboť dosáhnout tak vysokého cíle nelze 
jiným stylem jediné budovy, jediným zubem v celém chrupu. 

Když koncem předešlého století, ve jménu modernisace Malé Strany, 
stavebník jednou budovou Malostranské záložny rozrušil celek památného 
prostoru, tedy stejně mohl odůvodňovat svůj čin podobnými slovy: „Ne-
úplatné progrese výstavby města". Zde sice není památného prostoru 
a celku, nýbrž jen nedostavěný plán, ale nikdo nemůže tvrdit, že by pro-
grese musela mít rozvratné následky. Regulační plány často bývají měněny 
a potřebám přizpůsobovány; že v souhlasném smyslu lze takovou změnu 
provést dokazuje budova generálního štábu od téhož autora. Jestliže však 
tato cesta nemůže vyhovět, pak nezbývá nežli „bezohledně demonstrovat 
svou dovednost" a navrhnout nové urbánní dílo. 

Problém netýká se jen náměstí Velké říjnové revoluce, nýbrž Staré 
i Nové Prahy, Staroměstského rynku, Ovocného trhu aj. aj. případů. Také 
zůstalo nedostavěno Petrské nábřeží ve své výstavbě a bude nutno je do-
končit. Bude to tím obtížnější čím se to stane později. Porota užší soutěže 
(Plečník, Hilbert, Balšánek a jiní) charakterisovala projekt zástavby ze 
dvou třetin provedený slovy: „projekt pp. Engla a Boh. Hubschmanna 
označuje za tak zralý, umělecky cenný a požadavkům kladeným, tak vy-
hovující, že může být tak, jak jest použit za podklad k vypracování defi-
nitivních stavebních plánů a usnesla se proto jednomyslně na tom, aby 
ministerstvu veřejných prací doporučila, aby pp. autoři vypracováním 
těchto plánů byli pověřeni" (14. V. 1920). Přes toto doporučení celku, jako 
skupiny tří budov do svých prostorů orientovaných, k třetí budově nedošlo, 
výstavba zůstala v torsu, protože jsem nesvolil třetí část rozdělit, nebo 
k společnému projektování s autorem, který v předepsaném celkovém 
rámci vytvořil jinou tvář budovy, formálně z celku vypadající. Jeho způsob 
vyjádření odlišoval se od jednotného plánu méně, nežli se děje v návrhu 
dejvickém, který používá výrazu průmyslově dosažitelného proti uskuteč-
něné části masivně a řemeslně stavěné. Tehdy ministerstvo nemohlo vzít 
na sebe risiko autorského sporu a raději nestavělo vůbec. Tehdy jsem boj 
o zásadu jednotného vyjádření celé skupiny vedl sám jeden ze tří spolu-
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autorů zbývající po rozdělení autorství na tři autory (pro každou část 
skupiny samostatný autor). Tehdy byl boj pojímán rovněž osobně a za-
zlíván mladšími kolegy. 

Situace je nápadně podobná. Zažili jsme již zkoušku měnit plán po-
mocí výškové stavby a nyní méně radikálně zkoušku pomocí odlišného 
vyjádření architektonického a není vyloučena zkouška třetí, pomocí určení 
staveniště k jinému účelu. Staveniště pro vysokou školu technickou hledal 
architekt prof. Ant. Balšánek na Letné spontánním náčrtkem na základě 
sjednocených fakultních budov. K tomu nedošlo, ke škodě celku. Nyní 
hrozí ústavu dokončení v nevhodném rámci, nebo dokončení urbanistického 
díla nevhodným způsobem. 

Jsou to dvě úlohy jež měly být skloubeny předem, ale jest ještě dosti 
místa na prostoru náměstí („nadměrného měřítká")* že se dá oddělit do-
stavěná část jednotného vyjádření od severní poloviny dvěma kolonádo-
vitými křídly (nízké obchodní domy pro oblékání a obuv a dům potravin). 
Architektonické náměstí přejde v křižovatku a prostor volného zastavění 
vyvrcholený prospektem vysoké školy technické. Takové rozdělení má 
výhodu většího využití staveniště, zřízení obchodního centra pro západ 
i sever Dejvic a důstojný i praktický výsledek není na ničem závislý. 
V tomto prostoru lze použít i stromoví, bez kterého stupňuje se pustota 
nadměrné plochy. Plánovaná zdůrazněná osa dejvické ulice, z níž kompo-
sice náměstí vycházela a bude vycházet i po zapuštění kolejí a získáním 
spojení k ulici Obránců míru, bude jako od začátku vyvrcholena, ale bu-
dovou nikoli pokračováním ulice. Architektura generálního štábu beztoho 
neopakuje jednotné řešení, zůstává z dokončeného architektonického ná-
městí vyřazena a započína ráz volného zastavění tř. Kladenské a podobný 
protějšek ve hmotě rovnovážný začátek tř. Podbabské. 

Komplex technicky může se uplatnit v žádoucím rázu nezávisle na 
formách dokončeného náměstí architektonického v průhledu mezi oběma 
nízkými křídly obchodních domů. Ještě po tomto rozdělení bude jednotně 
vybudované náměstí větší než prostor v popředí Emauz, kde je také použito 
gradace různě vysokých hmot. Uplatnit zachované památky i upravit Prahu 
povstávající jest shodný úkol krásné Prahy. 

Adolf Janoušek: 

REGULAČNÍ A ZASTAVOVACl ZÁMÉRY 
V PRAZE NA ÚJEZDÉ. 

Ze zkušenosti víme* že mnohý, byť v urbanismu neškolený příchozí na 
Malou Stranu, ihned postřehne na Újezdě několik dřívějších regulačních 
zásahů, vesměs nedokončených a opuštěných, i táže se — je-li starším 
pamětníkem — proč dříve plynulá, ačkoli úzká a nerovná, ale malebná 
a přívětivá ulice, je dnes na pěti místech tvrdě vyzubena a výškově roz-
hlodána, bez ohledu na situaci a sousedství, na hmotu, formu a způsob 
staršího, částečně ještě zachovaného zastavění a bez jakéhokoli přechod-
ného útvaru který by trvale nebo i jen dočasně ospravedlňoval takové 
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zásahy. To byl způsob výstavby města z konce minulého a začátku ny-
nějšího století, způsob, který zmrzačil taká mnohé ulice Starého i Nového 
Města a nevymanil se z vlastní rozpačitosti a různých ohledů vedlejších 
ani při výstavbě ulic zcela nově zakládaných. 

Přece však, ačkoli to zní paradoxně, vděčíme právě oné návrhové 
velkorysosti regulátorů města z dob dnes již značně vzdálených, autorů 
plánů, vylučujících realisování buď úplně nebo alespoň v celém rozsahu 
a najednou, za uchování toho, co nám podnes zbylo. Je to ale přísná vý-
straha, abychom se ani my neoddávali marným ilusím o možnosti usku-
tečnění dalekých výhledů na 20, 50 i více let a domnívali se, že můžeme 
zavazovati budoucí generace, aby netvořily nic svého, nýbrž aby jen plnily 
stará usnesení. Takovou účinnou brzdu pokroku a samostatnosti myšlení 
nemůžeme ovšem vytvořiti ani dnes. Podařilo se to jen v případech zcela 
výjimečných a místně omezených, ale jiná řešení vylučujících (pokračování 
ve výstavbě Paříže podle Haussmanna). Stačí si povšimnouti nároží Spálené 
ulice a Národní třídy, kde v místě býv. Šlikova domu, zbořeného teprve 
před čtvrtstoletím, jsou dnes načaté již tři stavební čáry. Kdyby bylo 
došlo k novostavbě brzy po zboření starší budovy, byla by pravděpodobně 
předurčena následovati osud diagonálně protějšího domu Braunerova. Při 
upravování starých měst nejde tedy o úkol tak jednoduchý a přesně vy-
mezený, aby mohl být řešen lineárně např. jen podle okamžitých, ale vždy 
proměnlivých a namnoze i v současnosti jen domnělých potřeb dopravních, 
podle vratkých názorů estetických, omylů urbanistických atd. Vždyť víme, 
že jediná návštěva význačné autority postačila k úplné změně do té doby 
zastávaných zásad. 

Soustřeďuje-li se úsilí Klubu Za starou Prahu na zachování stavebních 
památek a jiných kulturních hodnot, není to — vylučujeme-li výstřed-
nosti — následek strnulého, vývoji škodlivého konservatismu, nebo utkvělé, 
přemrštěné záliby, nýbrž zralého, předvídavého a kritického uvážení ta-
kových fluktuací, úmyslů, prostředků i možných následků. Jde ovšem 
především o městské oblasti, které dosud v ucelených útvarech před celým 
světem názorně dokládají starobylost, svéráznost i vysokou úroveň^naší 
národní kultury, a jejichž atraktivnost, zejména pro cizinu, zvětšily vá-
lečné ztráty v jiných zemích. Kulturní i hospodářská důležitost této sku-
tečnosti je obecně uznána a konkrétními výsledky doložena. 

Sledujeme-li tedy kriticky a mnohdy s obavami každý připravovaný 
zásah zejména do reservační oblasti malostranské, činíme to s jasnou, 
klidnou rozvahou, poučeni nezdary mnohých upravovacích akcí a nena-
pravitelnými škodami z minulých dob. Nejnovější regulační, bourací a za-
stavovací záměry na Újezdě, které postihují celou jeho severní část v délce 
asi 350 m od ulice Vítězné až k Hellichově, zasluhují proto největší po-
zornosti ať již ve smyslu kladném či záporném, protože jde o postupnou 
přestavbu celé uvedené oblasti malostranské s 30 domy různého stáří, 
různé hodnoty stavební, hospodářské, architektonické i památkové, na-
mnoze významné též historicky. Nebyly by však ušetřeny ani objekty 
poměrně novodobé, které mohou dobře sloužiti bytovým potřebám ještě 
dalších 50 až 100 let. Od let devadesátých minulého století bylo na západní 
straně severní části téhož úseku zbořeno a znovu vystavěno 5-domů, 
z nichž zejména čp. 402 (U černého orla) od arch. Jana Zeyera, vystavěný 
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v české Wiehlovské novorenesanci, se čtyřmi postavami mus v nejvyšším 
patře od V. Olivy, malovanými technikou „chiaroscuro", má značnou vý-
tvarnou hodnotu. Také dům ,.U Pavlánských" čp. 403, navržený arch. 
Bertlem, vyniká nad průměr tehdejšího činžovního domu. 

Jelikož i protější domy jsou z části novodobé, z části zcela moderní, 
nelze nabýti přesvědčení o potřebe nějakých dalších úprav v úseku od 
Tyršova domu k ulici Hellichově, uvážíme-li, že volná šířka ulice je v tomto 
téměř stometrovém úseku plných 18 m. To je pro malostranské poměry 
rozměr téměř opulentní. Zjevné zúžení nastává teprve u čp. 405 naproti 
ose Tyršova domu, ale i tam zbývá šířka 15 m, která v přirovnání k ne-
odstranitelným devítimetrovým soutěskám u býv. kostela Maří Magdaleny, 
v ul. Mostecké, na Malostranském náměstí, a ještě užším u nároží Vlad-
štejnského paláce aj., je i pro dvoukolejnou dopravu více než dostatečná. 
To je však též nejmenší šířka v celé trati, navržené k přestavbě, a právě 
tam má ještě letos začíti postupné bourání celé skupiny, vklíněné mezi 
dvěmi viničními uličkami a uličkou „U lanové dráhy", totiž čp. 405 až 409. 
Později by byl zbořen i dům čp. 412, k jehož záchraně navrhoval svého 
času arch. Mansbart z Klubu Za starou Prahu zřízení loubí. Tyto objekty 
spolu s Tyršovým domem a oběmi nárožími „Říční ulice" jsou posledními 
zbytky historického zastavění Újezdu. 

Úmysl radikálního zásahu do nynějšího stavu na Újezdě se znovu 
vynořil počátkem roku 1955, ačkoli byl prozatím místně omezen na čp. 405. 
Důvody byly na snadě: dopravní závada (nároží totiž vyniká následkem 
dřívějších regulací 6 m do ulice), dále sešlost s nebezpečím zřícení a ko-
nečně důvod ryze formální, že totiž nějakým omylem nebyl tento objekt 
vyznačen v starém regulačním plánu jako chráněný. Poslední důvod je 
bezpředmětný, protože od té doby, kdy byl onen plán potvrzen, byla vy-
mezena a vyhlášena pražská památková reservace, jejíž nejpodstatnější 
částí je právě Malá Strana. Námitka o možnosti zřícení byla vyvrácena tím, 
že od jejího uplatňování až do dneška, tj. po 7>Vi roku nebyl dům ani vy-
klizen, ani nebylo třeba jeho památkově významnou přední stavbu nijak 
uměle zabezpečovati, ačkoli nepochybujeme, že tehdy zařízené exaktní 
přezkoušení stability bylo skutečně vykonáno. Domnělé dopravní "závad-
nosti nikterak nenasvědčují napřed uvedené šířky této ulice ani malo-
stranské dopravní potřeby. Ostatně bude sotva možné zastávati nezbytnost 
dvoukolejné uliční dráhy v těchto místech i pro veškerou budoucnost, když 
takový způsob dopravy byl zá podobných podmínek ve většině jiných 
hlavních měst již dávno opuštěn. Je ovšem na snadě výtka, že nikdy nemělo 
být počítáno pro vnitřní Prahu s dvoukolejnou drahou o normálním roz-
chodu IV2 m, tedy takovém, jaký je na kterékoli hlavní železniční trati 
ve volné přírodě. Bylo to arciť nedlouho potom, kdy bylo uvažováno nejen 
ve Vídni, ale i v pražských kruzích hospodářských o vedení parní železnice 
z bubenského nádraží přes Malou Stranu na Smíchov buď úrovňově nebo 
s nadjezdy. 

Nejen k bourání, ale ani k přípravným řízením nemá tedy býti při-
kročeno, dokud není vykonán podrobný památkový a stavební průzkum 
i rozbor, jehož výsledek by taková opatření plně ospravedlnil a dokud není 
po ruce podrobná a úplná dokumentace také grafická a fotografická. 
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K povšechné informaci o památkovém významu domu čp. 405, který 
podle Ruthovy kroniky býval středověkým pražským hotelem doksanského 
kláštera, podotýkám, že středověký původ potvrzují gotické zbytky ve 
sklepě, které sahají až pod ulici a které zjistil před několika lety odbor 
kultury ONV hl. m. Prahy. V přízemí je část býv. mázhauzu, později po 
délce přepaženého, s renesanční valenou klenbou a hřebínkovými lunetami. 
V prvním patře k ulici jsou dvě stejné, krásné místnosti vedle sebe s plo-
chými klášterními klenbami, do nichž se zařezávají lunety na všech čtyřech 
stranách. To je barokní motiv, jaký vidíme také v nejvýchodnějším poli 
podloubí Kaňkova domu na Národní třídě a který neobyčejně zvyšuje pů-
sobivost prostorové disposice obou místností, jejichž ztrátě třeba předejiti 
třeba i za cenu zřízení podloubí v přízemku. Prolomením oken ve výklencích 
severní boční zdi je možno vnějšek architektonicky dořešiti a vysunutí 
nároží účelově zdůvodniti jako u Kaňkova domu. Nynější průčelí domu je 
ovšem bezvýznamné, kromě barokního portálu pozdně empirové, což 
nás ovšem nesmí mýliti. V uličce k nádvoří asi ve výši prvního patra je 
na šikmé zdi jednoduchý cechovní znak vrytý do kamene a osazený 
v omítce. Kromě iniciálek má letopočet 1665, který se asi shoduje s dobou 
první barokní přestavby domu. Podobný, ale bohatší znak je na domě 
čp. 383 v Karmelitské ulici naproti kostelu P. M. Vítězné (viz obr.). 

Sousední dům čp. 406 má býti zbořen r. 1959, ačkoli bylo při komi-
sionelním šetření konstatováno, že není dopravně ani stavebně závadný. 
Byl od základů nově vystavěn r. 1880 a r. 1897 uvnitř adaptován. Nemá 
tedy individuálního památkového významu, ale je důležitou složkou útvaru 
historického zastavění v rámci malostranské památkové reservace, takže 
pro něj plně platí ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 22 ze dne 17. dubna 
1958 o kulturních památkách, částka 8/1958 Sb.: „Za památku se považuje 
také soubor kulturních statků a věcí i když některé z nich nejsou pa-
mátkami". 

Taká všechny zadní domy v nádvoří^ jakož i rozlehlý dům čp. 409 
(poslední bydliště Josefa Dobrovského) „U Černohorských" jsou památkově 
významné jak samy o sobě tak i v souboru s ostatními v celé skupině 
a nutno je památkově chrániti. Velký renesanční dům čp. 404 je z nich 
zvlášť vynikající, ačkoli měl být kdysi spolu s předními domy obětován 
monumentálnímu vstupu do Petřínských sadů a k planetariu. Nepokládali 
bychom za šťastné ani event. potlačení dosavadního historického rozčlenění 
západní strany Újezdu s charakteristickými viničními uličkami. 

Jelikož další objekty, zejména domy ve východním průčelí Újezdu, 
mají přijíti na pořad řešení regulace Újezdu později, zamýšlíme i my po-
jednati o tom v některém dalším vydání Sborníku. Prozatím upozorňujeme 
všeobecně na ustanovení § 13 citovaného zákona o „Upuštění od ochrany 
památek", podle něhož k tomu, aby bylo z mimořádně závažných důvodů 
upuštěno od další ochrany památky, může dáti souhlas ministerstvo 
školství a kultury po vyjádření Státního ústavu památkové péče a ochrany 
přírody, u národních kulturních památek vláda. Toho však zde není. Naopak 
ministerstvo školství a kultury hájí a zachovává tyto objekty ve svém 
důležitém rozhodnutí ze dne 22. září 1958 v souhlase s novým zákonem 
o kulturních památkách, který usnadňuje jejich mnohem účinnější ochranu 
než tomu bylo dosud; a to nejen předpisy významu přikazujícího, ale i svou 
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tendencí výchovnou, což je vyjádřeno již v úvodních ustanoveních § 1 téhož 
zákona. K informování širší veřejnosti sluší citovati alespoň odst. 3 úvod-
ních ustanovení: „Je občanskou povinnost! každého, aby ochraně památek 
byl nápomocen". 

K bližšímu objasnění textu připojuji dva plánky. (Obr. č. 7—8.) 

Bohumil H y p š man: 

EMAUZSKÉ VÉ2E. 
Diskusní příspěvek péče o památky. 

Sotva založený Klub za Starou Prahu měl ve štítě nejen Prahu pa-
mátnou, ohroženou přičinlivou bestií triumphans", ale i úkol estetický, 
bránit urážkám její tváře vznikajícími novostavbami. Bohužel tomu bylo 
nesnadněji čeleno, protože hotový čin za svolením stavebního úřadu do-
konaný mohl se jen kritikou označit za odstrašující příklad. Ale o takové 
skutky lze se zasloužit nejen zhoubnou činností, ale i nečinností. To do-
kazuje stav staroměstského rynku i jiná ohrožená staveniště „U Šálků", 
na Ovocném trhu a jinde. 

Již čtrnáctý rok utěšují noviny nedočkavost občanstva zprávami 
o zdárně pokračující obnově emauzského komplexu, ale silueta vypálených 
věží stále jaksi personifikuje nedostatečnost obnovovacího kutění. Věž 
staroměstské radnice byla naopak v zápětí po požáru znovuzřízena jen 
cestou administrativní, ale k pokračování v obnově Staroměstského rynku 
stále nedochází ani v projekční práci. Nestane-li se náprava je nebezpečí, 
že v obou případech dorůstající generace nebude již pamatovat stav před 
válečnou zhoubou. Zvyklá silueta věží emauzských stane se nezvyklou 
následkem dlouhého trvání vyhořelého stavu. Odkládat uzavření prostoru 
Staroměstského rynku může, až k němu dojde, být považováno za ome-
zování volnosti prostoru spáleništěm otevřeného. Již v soutěži objevily se 
návrhy upozorňující na výhodu prostorové volnosti katastrofou poskytnuté, 
která je modernímu nazírání přijatelnější nežli středověká uzavřenost. 
Také radniční věž byla navrhována v nové formě. Staroměstský rynk však 
je tradiční útvar architektonický, památný a starobylý celek, který nelze 
provokovati urážlivými novotvary, nemá-li vzniknout bastardní útvar 
zpola památný, zpola nesourodý. To je ovšem již obecně chápáno, ale 
u zásadně téhož případu věží emauzských tomu tak není. 

Když poslední opat povolal k obnově experta, nikoliv projektanta 
a ministerstvo kultury toto ustanovení schválilo, potvrdilo tím, že jde 
o obnovu stavu před požárem, nikoliv o výtvarnou práci projekční. Dopis 
sekretariátu nám. vlády a ministra kultury ze dne 19. 3. 1954 potvrzuje 
slovy: „Projekt obnov vypracovává Stavoprojekt za účasti prof. dr. O. Šte-
fana, jako experta a za dohledu památkové správy." Jinak tomu bylo 
v době 1880, když berounští mniši podnikli úplnou gotisaci v duchu restau-
račním, tehdy vládnoucím, a způsobem zvláštním pro řád charakte-
ristickým. 

Vyhovujíce tomuto stylu odstranili vše dochované a památné co ne-
pocházelo z doby založení. Podle slov knihy Poche—Krofta „Na Slovanech": 
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„V desítiletí 1880—1890 podstoupil klášter na Slovanech zevně i uvnitř 
proměnu tak důslednou a tak pronikavou, jakou nepoznal ještě nikdy za 
500 let svého trvání". „To co tu tvořila téměř po dvě století montserat-
ského osídlení postupná barokisace, bylo bez ohledu ke všem historickým 
a výtvarným hodnotám, bez respektu k vší slohové a umělecké spojitosti 
objektu s okolím, odbouráno, otlučeno, oškrabáno i vystěhováno a na místě 
zjevil se Pražanům nový objekt v siluetě i hmotě." Cibule věží i pilastrová 
architektura zmizely a omítnuta všecka průčelí bez ohledu na části z te-
saných kvádrů. 

Dnešní doba vedená duchem konservačním, ze zásady památky ne-
devastuje odstraněním dochovaného stavu. To měl patrně na mysli poslední 
opat, když si povolal experta, nikoli projektanta, a ministerstvo kultury 
jmenování potvrdilo. Od začátku však expert se nedrží pojetí obnovy sta-
rého stavu. Již v projektu schváleném 1954—55 jak jej znázorňuje obraz 
136 a 138 zmíněného díla ,.Na Slovanech" je toho důkaz. Šířka průčelí věží 
zůstává zachována až do výše hlavní římsy, odtud nahoru zůstávají v líci 
jen příložky nad opěráky a ostatní líc věžního těla ustupuje asi o 20 cm. 
Příložky jako neodůvodněné dosavadním stavem, neuskutečnitelné a zcela 
neúčelné v posledním projektu vynechány. Střešní jehlance zkráceny spo-
jením zděných částí nárožních věžiček jakýmsi ochozem, takže jehlance 
mají základnu v úrovni jejich římsy, kdežto dosud v úrovni základen. 
Ochozy obvyklé u věží hlásných, mosteckých a radničních, jsou jinde ne-
účelny, u dvojice věží tím více, že by jich vyžadovali jen dva hlásní. Od 
zřízení věží nejméně podle rytiny Ouden—Allenovy z r. 1685 až dotud 
takových ochozů neměly ani při regotisaci, která jistě nebyla skromná, 
jich neobdržely. Jehlance byly ještě dále sníženy, takže proti poslednímu 
stavu jsou skoro o Ví menší. Údajně se tak děje, aby se zesílil dojem 
dominanty velké urbanistické disposice. Hroty věží zůstanou však ve stejné 
výši, výška jehlanců je podstatně žmenšená a také tělo věží mělo být 
zúženo, takže důvod není pravdivý. 

Jak došlo k úpravě: postupně s vlivem žádostí, aby silueta zůstala 
zachována, jako panoramatická dominanta k přestavbě určeného Podskalí, 
usnesla se městské rada ponechat prostor před Emauzy v šíři 96 m volný, 
již r. 1908. Pochybnosti o architektonickém vyřešení tohoto požadavku 
a zájem architektů o vzhled Prahy vyvolaly postupnou soutěž podnětů: 
P. Janáka úpravu kol Palackého pomníku, vhodnější pozadí pomníku při 
navrženém Akademickém domě od prof. Ausobského se Stan. Sochorem 
a podobném spojení s pozadím při soutěži o pomník Palackého od A. 
Dryáka. Vynechání bloku v popředí Emauz od A. Ďryáka, regulační studie 
Hrabě—Zákrejs, studie městské knihovny ve škole prof. Kotěry v pro-
hlubni vedle pomníku, námět prof. J. Kouly místa pro druhé divadlo. Také 
návrh prof. Fanty a řádového bratra architekta, jakož i náčrtek Plečníkův 
všestranný zájem prokazují. Konečně návrhy regulačního úřadu s posledním 
návrhem arch. VI. Hofmana, který byl schválen těsně před válkou zemským 
výborem a návrhy Klubu za Starou Prahu, jež končily mým půdorysným 
náčrtem spojených prostorů v jeden prostor z r. 1913. Ten byl doplněn 
dvěma perspektivními pohledy, když se Klub odvolal ze schválení Zemským 
výborem k místodržitelství v r. 1915. Na základě teto studie byl objednán 
plán výstavby r. 1921, který potom již bez další soutěže byl proveden. 
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Tak se stalo ani ne po čtvrtstoletém trvání, kdy regotisace byla ostře 
kritisována, že táž se stala jádrem ochranných snah; památka, jejíž cena 
regotisaci překonala a sice pro urbanistický čin Karla IV. zvolení místa 
tak rozhodujícího o panoramatu a o dominantě zmizelého Podskalí. Re-
gotisovaná památka stala se posledním zbytkem zaniklého Podskalí a uplat-
nila se i v celém panoramatu Horního Nového Města. Ovšem ze zmíněné 
již knihy cituji: „Velkorysá proměna, která patří k nejvýznamnějším 
podnikům v nové době. Tímto vyřešením zajistil si arch. Boh. Hypšman 
nárok na projektování dalších stavebních podniků přímo v klášterním 
areálu. To bylo se strany kláštera také respektováno," pokud šlo o projekty 
novostaveb, což jest důkazem, že součinnost experta při obnově po požáru 
nebyla zamýšlena jako projekční. 

„Prvý, kdo se zabýval osudem poničeného kláštera byl Klub za Starou 
Prahu, jenž mne vyzval, abych vypracoval ideový náčrtek na rekonstrukci, 
předložený 22. V. 1946. Ten počítal s ponecháním netknuté siluety, v po-
drobnostech pak hleděl, aby obnova doplňovala celkové vyřešení. Tak byla 
břidlová krytina věží nahrazena kamenným obložením. Také souvislost 
kláštera s chrámem střechou přiléhající k jižní věži zůstala, neboť odpovídá 
půdorysné disposici a zůstala zachována od 17. století do katastrofy r. 1945. 
Právě tak cítila i neohledná doba regotisace, že nejde o to uplatnit samo-
statné průčelí chrámové a neodvislé průčelí klášterní, nýbrž o zachování 
jednotného celku. Ale i tato samozřejmost padla v projektu z r. 1954 za 
účelem „docílení symetrie samostatného průčelí klášterního" a střecha 
dříve k věži přiléhající byla okosena a tak i provedena. To nelze považovat 
za obnovu více jak čtyři a půl století trvajícího stavu, nýbrž jeví se co 
zásadní zásah do hmotové soustavy komplexu. Samotné průčelí chrámu 
nemohlo postačit jako dominující objekt panoramatu, nýbrž stalo se jen 
středem osového průhledu s terasovitým řešením před chrámem zdůraz-
ňujícím uliční průhled a charakterisujícím výspu mezi údolím botičským 
a vltavským. Rozdělení jednotného komplexu chrám a klášter na dví nedá 
se omluvit symetrickým upravením průčelí kláštera, neboť je to jen průčelí 
postranní, zakončené průčelím chrámu. Tato změna nepotvrzuje pochopení 
klášterní disposice. 

Chybou bylo, že'obnova nezačla obnovou věží, také jako u Staroměstské 
radnice, která byla co nejdříve možno v posledním vzhledu bez jakéhokoli 
uvažování obnovena. U věží emauzských překonány byly rozpaky mají-li 
býti věže vůbec obnovovány, protože severní věž byla až do základu zni-
čena, ale pro stav založený nebylo zde žádných podkladů. Poslední stav 
nebyl zvolen za základ různých projektovaných alternativ, již začáteční 
byl na způsob věží kostela karlínského. Zásada byla neprávem opuštěna 
a tím právě vznikla možnost alternativ, protože expert převzal úlohu pro-
jektovat věže nové, ale komise nebyla jimi uspokojena. Teprve r. 1955 byla 
jedna alternativa schválena, ale zase autor nebyl s ní spokojen. Po před-
běžném schválení podal další návrh na zakončení nikoli jehlancové, nýbrž 
s krátkým vrcholným sedlem mezi dvěma valbami, tvaru to, jaký jest 
obvyklý u věží jiných, nežli kostelních, radničních a mostních. Tak došlo 
k poslední alternativě ničím neodůvodněnému zastřešení věží. Na nasta-
veném zděném hranolu zdvihá se novotvar od postavení věží v 17. století 
neznámý. Centrální vrcholy věží pokračují, souvisle od provisorního za-
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střežení v rytině Ouden-Allenově, i pozdějšími cibulkami, ani jehlanci 
regotisace nebyl volen takový tvar. O tvaru nejlépe vyhovujícím nemohou 
se odborníci po tak dlouhé době shodnouti, proto jest již z tohoto důvodu 
tvar k němuž došla regotisace nejvhodnější. Beuronská úprava docílila 
aspoň mohutnějšího dojmu, když nahradila barokovou siluetu obohacenou 
0 nárožní vížky, obvyklé v Praze od dob věží svatojirských a týnských až 
k věži svatovítské. Proto nová silueta nahrazující barokní, podobnou 
poutním kostelům, zdála se přijatelnou. Berounští klášterníci omítli také 
kvádrové zdivo pro přílišný náklad poškozené kvádry vyměnit. Měla tedy 
omítka aspoň důvod úsporný. Jehlancovitá silueta uspokojila natolik, že 
se stala středem náročné disposice jednotně pojednané zcela logicky. 
V novém návrhu s protaženými věžemi se to nedá zajistit, dílem proto, že 
jsou ozdobnější a elegantnější a již z důvodu možných rekriminací neměl 
by se poslední stav měnit, nežli v případech naprosto nutných. Nenutné 
jest měnit tvar kostelní věže v takový, který se vyvinul na věžích hlásných 
1 s vložením neúčelného ochozu. 

Vytýkám porušení zásady zachovat poslední stav, ač jsem nic podob-
ného nečinil při rekonstrukci Betlémské kaple. Případ ten byl docela jiné 
povahy. Zde ani nemohlo jiti o zachování vestavěného činžovního domu 
pozdně empírového a dáti mu přednost před národní povinností zachovat 
co se dá z působiště Mistra Jana Husi, ale také nebylo možno zachované 
části ponechati v ruinovitém stavu. Musel se tedy objekt dokončit sou-
časnými formami pod vlivem tvarosloví gotiky. Vznikla tím nikoli obnovená 
památka, ale uctění památky národního vzepětí s dochovaným jádrem. 
U Emauz nejde o nic takového, pročež není důvodu, opouštět platnou zá-
sadu. Stav z doby založení, který byl bez věží se nedá bez domyslů docílit, 
takže jediná cesta nevyvolávající diskusi jest vzíti za základ poslední stav. 
Také to platí o protažení štítu mezi věžemi, věží samotných a oken. Poněkud 
zednické vyjádření beuronské regotisace se časově spíše shoduje s dobou 
založení, kdežto formy protáhlé sluší spíše gotice Vladislavské. Zesílit 
dojem možno jinými prostředky než změnou forem např. užít místo jino-
barevné břidly obložení jehlanu kamenem, buď trvanlivou opukou nebo 
jinak. Toto přání vyslovené v Klubu za Starou Prahu hned v r. 1945 
Zdeňkem Wirthem pro vyžádaný ideový náčrtek je splnitelné beze změny 
siluety. Plášť jehlanu lze vyrobiti v monierové konstrukci. V době nedo-
statku dřeva je možno provést stavbu prstencovitými vrstvami s vnitřním 
šalováním bez vnějšího lešení a vnitřního pažení dutými panely na místě 
plněnými, jejichž jedna strana je ze síťoviny současně betonovat s obklá-
dáním. Návrh takové konstrukce vystavil jsem v nedávné výstavě v osm-
desátinám. Předčasné přerušení výstavy zabránilo vyřízení mého námětu 
odbornou diskusí. V zájmu veřejném cítím povinnost odstranit rozpaky 
při vyhrocení věží podnětem dobrovolným a nezištným, nepoškozujícím 
poslední siluetu, nýbrž ji jen barevně a materiálově připojující k ostatnímu 
průčelí. To by prospělo k zmohutnění dojmu, jak je zřejmo u věží svato-
jirských. Celou dobu trvání obnovy utěšují denní listy obecenstvo pod 
různými tituly: red. Richter r. 1948, „Jak pokračuje obnova emauzského 
kláštera?" R. 1952 „Znovuvýstavba pražských Emauz pokračuje." R. 1956 
,.Nyní nestojí nic v cestě." Pod názvem „Kdy budou dokončeny Emauzy", 
diskuse v Památkové péči seš. 6—8 ročník 1955. „Obnova kamenných 

15 



Emauz" vázla z několika příčin, „nevědělo se co a jak dělat". R. 1958 
interwiev red. Richtra znící ve výtahu: „Před konečnou obnovou praž-
ských Emauz". „Nové průčelí bude mohutnější nežli předešlé, které bylo 
dílem beuronské přestavby". Cílem projektu je ovládnout v duchu g o -
t i c k é h o c í t ě n í ve hmotě i v siluetě celou soustavu budov spjatou 
s tímto ústředním objektem, a dát vyznít jejich prostorovým a hmotným 
vztahům. Zvýšení prospěje komposičnímu celku samotného- kostela 
a kláštera. Střechy obou věží končí klidnou formou, úzkým sedlem, která 
se po mnohých zkouškách osvědčuje z potřeby urbanistické. Střední okno 
se architektonicky spojuje s novým portálem, celkový obraz průčelí se 
dostává do příznivějších a harmoničtějších vztahů s hmotou kostela 
i celkovou okolní disposicí. K tomu nakonci připojuji své mínění ke 
změně terasy před kostelem sestupovým schodištěm do zahrady užívané 
pacienty prof. Teisingera. Tato terasa byla zřízena místo hospodářské 
budovy při přestavbě nemocnice a klášterních dílen také pod terasou 
r. 1932. Tato terasa je mým projektem a ohraničena je zábradlím, které 
spojovalo kostelík sv. Kosmy a Damiána s nemocničním traktem zakon-
čeným přednáškovou síní. V prvotním plánu výstavby byla terasa pro-
vázena určitým druhem pilířové pergoly, aby bylo zdůrazněno horizontální 
spojení obou křídel disposice, které nelze provést mezi ministerskými bu-
dovami. K této pergole nedošlo, aby pohled na kostelní průčelí zůstal volný 
až k patě průčelí. Ještě jednou jsem se pokusil o horizontální zdůraznění 
propojením ohradní zdí zahradní a balustrádou zadržující vyšší úroveň 
Václavské ulice, zamezující průjezd mezi symetrickými nízkými křídly. 
Zábrana ta je na prospěch pomníku, který v nějaké podobě bude jednou 
obnoven. Po třetí jsem při hledání bohatší alternativy pomníku padlým 
ozdoboval tuto balustrádu řadou soch bojovníků. Alternativa ta s doplňu-
jícími sochami vystavena byla ve studií pod čís. katal. 35 v mé výstavě 
k 80tinám. Z toho je zřejmo, jak velice je horizontální svázání obou půlí 
disposice nutné. Projektem neúčelného spojení, neboť v sousedství jsou 
schody, se porušuje jednota urbanistického díla. Proti tomu jsem se již 
jednou ohradil autorským zákonem, který zní: „Osobní práva autorská 
p o r u š u j e „e) kdo provede v díle změnu b e z s v o l e n í a u t o r a". 
,,f) užije díla způsobem, který dílo znetvořuje nebo jeho hodnotu s n i -
ž u j e." To jsem připomenul na poslední komisi. To mi zákon nejenom 
dovoluje, nýbrž jsem jakb čestný člen Svazu architektů k protestu po-
vinen. Již dříve dráždila mne na oči stavěná zkáza věží, až nyní dovídám 
se z interviewu z 1. VI. 1958, že vedle odstranění omítek průčelních jest 
protahováním vina moje domněle nedóstatečná práce urbanistická, která 
potřebuje být napravena! Výtky činěné beuronské regotisaci citované 
z knihy „Na Slovanech" nelze již napravit. Ostatní projektované změny 
odůvodňují se potřebami urbanistickými, ale projektováním těchto náprav 
prodlužují se obnovovací práce. Snaha zdůraznit výškový dojem věží vedla 
k ; projektu 1954. Zděná část prodloužená cca o čtyři a půl metru, ale 
současně jehlany věží sníženy, takže jejich vrcholy se nemění, ale sotva 
byl projekt přijat nenalezl obliby ani u samotného autora. Nyní přichází 
projekt změněný i v siluetě s protaženými okny nebo oknem nad portálem, 
které je možné pouze vybouráváním trvajícího rázu beze změny od 17. 
věku; z ohledu k tomuto stavu neměnila ani beuronská restaurace okna 
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podle svého vkusu a není důvodů ani nyní okna neb okno secesně pro-
tahovat a spojovat s portálem. Přirozeně je vkus dob Rozdílný, ale právě 
proto pietní obnova ho nemění, protože jinak jde o nové výtvarné dílo, 
nikoli o obnovu. K změnám z urbanistických důvodů byl jsem spíše sám 
oprávněn v zájmu jednolitosti díla. Musí mi proto připadat připomenutí 
jiného, jako zanedbání povinnosti „Změny nutné z důvodů urbanistických"! 

Nešlo však o zanedbání povinnosti, nýbrž o vědomé vpojení existujícího 
díla, jako dostatečně dominucující části a proto odmítám urbanistický 
názor jiný. Každý jiný projektant při projektu tak velké disposice by měl 
jiný názor, ale můj návrh byl přijat, uskutečněn a je chráněn. Nejsem 
proto názoru, že podstatné změny, jako siluety a hmotných proporcí 
kostela, se nedotýkají mého urbanistického díla. 

O ně měl hlavní zásluhu Klub za Starou Prahu, který po řadu let od 
svého založení houževnatě bojoval proti ničení památek, vysmíván a oso-
čován, v době, kdy bořeny byly celé části města, asanace Židovského Města, 
vojtěšské čtvrti a Podskalí od václavské trestnice až k Vyšehradu a na-
hrazovány byly tuctovými stavbami podnikatelskými. Bojoval i proti 
vážným budovatelům, kteří se obávali, že přerušením souvislého nábřežního 
zastavění uťrpí novodobý urbanistický výkon a zmenší se příležitost 
k architektonickým výbojům. Domácí rada Klubu za Starou Prahu s tech-
nickou komisí rozeznala zdravé jádro pouhého půdorysného náčrtu spo-
jujícího prostor Palackého náměstí s nezastavitelným popředím před 
Emauzy z r. 1913 a umožnila mi doplnit ho dvěma perspektivami. Ty 
předloženy při odvolání z rozhodnutí Zemského výboru, prakticky koneč-
ného, k místodržitelství, které je po dobu války nepotvrdilo. Potom nastaly 
jiné časy více pamětlivé důstojnosti v době obnovování československého 
státu, takže již nebylo dalšího boje potřebí. 

Po druhé světové válce byla ještě větší příležitost podobná a uvědo-
mělejší názor doby k památkám a proto svěřena obnova vědeckému dozoru 
experta, který však přestoupením úlohy obnovit, začal řadu nekonečného 
projektování, jsa vždy znovu neuspokojen, takže i poslední návrh vyzna-
čující se balkonem mezi věžemi pod štítem západního průčelí má překvapit 
Pražany novým výrazem, hmotnými proporcemi a výtvarnou mluvou. Tak 
by vznikl vnějšek nikoliv duchu konservačním obnovený, nýbrž doplněný 
v restauračním duchu pagotiky! (Obr. č. 9—12.) 

Bohumil Hypšman: 

HORNÍ JELENI PŘÍKOP A PŘILEHLÉ PLOCHY, 
POJMENUJME 
„SADY A N T O N Í N A ZÁPOTOCKÉHO". 

President republiky Antonín Zápotocký zasloužil se všestranně o pa-
mátnost Prahy, takže by jeho jméno mělo by být zapsáno do viditelných 
análů města Prahy. Mimo jiné otevřel i horní část Jeleního příkopu trva-
lému veřejnému přístupu, což přijde k dobru hlavně venkovským návště-
vám, které po vyčerpávající prohlídce Hradu potřebují v sousedství 
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odpočinku i občerstvení. Jest záhodno, aby unavené davy nehledali zákoutí 
k tomu uvnitř Hradu. Tento podnět může rozhodnouti o celé severní straně 
Hradu důstojným způsobem. Bažantnice neslouží již dávno svému účelu 
a intimnímu sídlu presidentovu, vyhrazena Královská zahrada, ale také 
ostatní plochy na sever Hradu měly by býti sadové. Když před léty začínal 
svoji činnost Klub za Starou Prahu, bylo ohroženo okolí Hradu již povo-
leným parcelováním tak zv. Lumbeho zahrad. Činžovní bloky měly být 
zastaveny řadově a způsobit tak nesmírnou pohromu pohledu na Hrad od 
severu. Mělo se pokračovat v řadě domů již postavených v Jelení ulici 
(tak zv. Mexiko) a v poslední chvíli zakoupením pozemků Hradem bylo 
tomu zabráněno. Stalo se tak v neposlední řadě přičiněním budícího hlasu 
Klubu. Nebezpečí však nebylo odvráceno navždy, protože neužitečnost 
těchto ploch dráždila stále k nějakému využití. Tak bylo nutno již v první 
válce bránit v úmyslu postavit provisorní nemocniční baráky v okolí 
Hradu a po druhé světové válce opět hrozilo prozatímní zastavění zohyzdit 
prostředí. Stálému ohrožování dá se čelit jen sadovým definitivem podél 
celého Jeleního příkopu. Chotkovy sady učinily v tom směru počátek 
a záslužnost toho činu došla uznání trvalým pojmenováním sadu po za-
kladateli. K uctění památky zesnulého presidenta a zajištění severní strany 
Hradu před zneužitím bylo by záhodno dokončit sadový pruh podél Je-
leního příkopu. Do něho by se pojaly i existující ovocné porosty, aniž by 
tím jejich účel se musel měnit, neboť zajisté je možno i ovocný sad otevřít 
veřejnosti. Teprve rovinná část sadová provždy zajišťující severní pohled 
na Hrad zabrání jakémukoli zprofanování. Sadový pruh proti Hradu, Hrad-
čanům, hradčanským palácům a Novému Světu, vklínil by toto starobylé 
úctyhodné zastavění do dalšího moderního prostředí. Veřejný sad je ovšem 
něco jiného, nežli soukromá zahrada a lesnatá rokle, potřebuje určité pra-
videlnosti a osovosti podle existující komunikace, aby byl vhodným pro-
středím Hradu. Přinášíme náčrt arch. B. H., vzniklý r. 1955 při urbanistické 
studií pozemků Válečné školy. 

Náčrtek znázorňuje ideu blíže: Rozhodu jící' jest nalézt spojení obou 
dílů vzniklé prokopáním ulice u Brusnice pro koleje pouliční dráhy, smě-
řující z ulice Jelení do Loretánské, dnes již zrušené. Toto prokopání od-
dělilo horní část Jeleního příkopu od části střední. Takové spojení mostem 
překročí prokopanou komunikaci v horní úrovni sadu. V pravidelné úpravě 
sadu nalezne sadový pruh sahající od Prašného mostu až k zahradě Čer-
nínského paláce své návštěvní středisko a jádro socialistické úpravy Prahy, 
která velkoryse zajistí území mezi Hradem, Hradčany s Novým Světem 
a vilovým okolím. 

Potřebu upravit pozadí Hradu seznal již hradní architekt Josip Plečnik. 
Jako architekt ovlivněný klasickou velkorysostí rozmáchl se ze široka 
a pojal do okolí i Chotkovy sady a Královskou zahradu, kteréž nesnášejí 
bezohledné zacházení a pohřbil tak dalekosáhlou formou na čas i samotnou 
potřebu velice naléhavou. Plečnik odešel a úkol zamést práh prvního objaktu 
republiky zůstal. Zajisté by se došlo tak jako tak k jeho řešení, ale Klubu 
připadá úloha povzbuzovatele vyjadřujícího přání všeho lidu, jemuž záleží 
na tom, aby vzhled sídla hlavy státu byl na všechny časy zabezpečen a aby 
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se tak stalo co nejdříve. Z toho důvodu provázím slova náčrtkem, v němž 
jsou vyznačeny všechny tři části Jeleního příkopu a jak lze sadovým 
uspořádáním neupravených plooh (hustě tečkovaných) ucelit celé okolí 
severně Hradu, Hradčan a Nového Světa zeleným prostředím ničím pro-
fánním nerušeným. (Obr. č. 13—14.) 

D ob r o slav Líbal — Vladimír Piš a: 

P Ř Í S P Ě V E K K P O Z N Á N Í P Ů D O R Y S N É H O V Ý V O J E 
H I S T O R I C K É H O J Á D R A P R A H Y V O B D O B Í 
R A N É H O F E U D A L I S M U . 

V roce 1954 byl D. Líbal vyzván profesorem ing. arch. J. Sokolem k vypracování návrhu 
rekonstrukce půdorysu Prahy v období raného a vrcholného feudalismu pro ONV hlav. města 
Prahy. 

K spolupráci se připojil V. Píša a podle dohody se zástupcem zadavatele ing. arch. 
B. Arnoldem, byly vyhotoveny tři plány, zachycující rekonstruovaný stav okolo roku 1230, 
tedy na počátku období vrcholného feudalismu, k r. 1347, po založení Hradčan, ale ještě 
před vznikem Nového města pražského a konečně k r. 1419, před výbuchem husitské revoluce. 
Podkladem byly dnešní plány Prahy v měřítku 1 :5000. Práce byla ukončena ještě v tomtéž 
roce.1) Netřeba jistě zvláště zdůrazňovat obtížnost úkolu, který bylo možno vzhledem ke 
krátkému termínu zpracovat jen v hlavních rysech. Ukázalo se totiž, že problém půdorys-
ného vývoje Prahy nebyl v celistvosti dosud řešen. Pro období feudalismu existovaly toliko 
plány W. W. Tomka, vyjadřující aplikaci jeho velkolepé místopisné práce do Jiittnerova 
plánu Prahy z let 1811—15. Ostatní pražské plánově rekonstrukce byly více či méně sche-
matické a neřešily mimořádně složité vývojové problémy, které učinily z Prahy z historicko-
urbanistického hlediska nejzajímavější velkoměsto na světě. 

Při naší práci zabývali jsme se řadou sporných, či dosud vůbec nezodpověděných 
otázek, bylo prostudováno množství plánů a navštíveny desítky budov. Objev Havelské 
brány, učiněný právě v průběhu této činnosti svědčí jistě o důkladnosti naší přípravy. 

Výsledky této rozsáhlé práce měly být současně uloženy v publikacích o jednotlivých 
částech historické Prahy. Pro nevhodné ediční podmínky však z toho sešlo a zpracování 
tohoto úkolu podle námi určeného a dohodnutého programu převzal jiný autor. Bylo nám 
proto čekati na jinou příležitost, která se naskytla teprve letošního roku ve Sborníku 
Klubu za Starou Prahu. Pokusíme se nyní shrnouti stručně hlavní nové poznatky učiněné 
při rozboru vývoje pražského půdorysu v období raného feudalismu, nejsložitější a nejméně 
probádané etapě narůstání našeho hlavního města.2) 

Naše archeologická věda prokázala, že na území Velké Prahy žije člověk již asi čtvrt 
milionů let. Všechny kultury pravěkého lidstva prošly jejím územím a* zanechaly zde své 
stopy, nalézané v zemi většinou jen náhodně při terénních pracích. Archeologické výzkumy 
na pražském území nebyly ani v minulosti, ani dnes, podnikány soustavně podle tématic-
kého plánu, takže nemohl býti dosud vypracován spolehlivý přehled osídlení Prahy v jed-

l 
! ) Plány byly vystaveny na řadě exposic. Plán románské Prahy byl zveřejněn v publi-

kaci Letopis Vinceniův a Jarlochův, Praha 1957, v překreslení J. Martinů, s komentářem 
V. Píši na str. 250—253. Všech tří plánů bylo použito k vypracování schematického plánu 
vývoje města do r. 1348 ve Státním ústavu pro rekonstrukci pam. měst a objektů v Praze. 
Kreslila J. Líbalová. Tento plán byl publikován v Architektuře ČSR XVI, (1958), 5 a v Ka-
talogu historických měst v Čechách a na Moravě, vydaném Stát. ústavem pro rekonstrukce 
v roce 1957. 

2) Systematickým a prohloubeným studiem vývoje Prahy se zabývá Dr. ing. arch. 
Vilém Lorenc, jemuž autoři děkují za četné pokyny, rady a přátelskou spolupráci, D. Líbal 
zvláště za metodické vedení. 
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notlivých prehistorických obdobích. Výsledky dosavadních, většinou jen záchranných vý-
kopů však naznačují, že pražská kotlina byla vždy lákavým cílem lidské společnosti ku zři-
zování sídlišť, zprvu dočasných, později i trvalých. Přitažlivost pražského území spočívala 
jednak ve veiké řece, která měla po celý rok dostatek vody, jednak v příhodných terénních 
podmínkách. 

Naše země se staly svou polohou ve středu Evropy jistě od pradávna křižovatkou po-
hybů lidských skupin. Podíváme-li se na mapu Čech, zjistíme, že Praha byla přírodou před-
určena jako nejvhodnější místo pro přechod Vltavy nejen svou středovou polohou v zemi, 
ale i terénní konfigurací a výhodnými brody. Ukazuje se totiž, že v Praze je vlastně jediné 
příhodné místo k přechodu řeky v délce toku mnoha desítek kilometrů. 

Význam pražského přechodu spočíval současně i v průsečíku dálkových obchodních 
cest napříč českou zemí. 

V rámci komentáře k plánům vývoje historické Prahy nelze se pouštěti na těžce 
schůdnou cestu studia sídelního vývoje pražského okolí. Tímto problémem se velmi inten-
sivně zabývá H. Ječný ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů 
v Praze. Nebylo by správné předjímati pozoruhodné výsledky jeho bádání. Jisto však je, 
že již v období vzniku a stabilisace feudálních vztahů (tj. přibližně od 7. do pol. 9. století) 
byla pražská kotlina součástí intensivně vybudovaného systému, který ji chránil takřka ze 
všech stran. Existence tohoto systému hradišť nepřímo určuje, že byla tehdy osídlena hustě 
i centrální pražská oblast, především po obou stranách brodů. Systém hradišť nasvědčuje 
současně skutečnosti, že celé pražské území bylo s největší pravděpodobností v rukou jed-
noho kmene — Čechů. Jedním z jeho hlavních hradišť byl Levý Hradec. 

Základním prvkem vývoje vnitřní Prahy je řeka Vltava. V předhistorické a raně 
historické době se její tok neomezoval pouze na dnešní koryto, zachycené v přírodním stavu 
na starších plánech města, ale rozlévala se, zejména při vyšším stavu vody po obou březích 
do značné šíře. Již ve starší literatuře se uvádí, že Vltava protékala při povodních četnými 
rameny na území Starého Města i Malé Strany. Nebylo však dosud poznáno, že tato ramena 
a jimi ohraničené ostrovy, pocházející z nejmladší vltavské terasy se stále uplatňují v pů-
dorysu města.3) Je nápadné, že právě v rozloze nejmladších říčních a potočních náplavů po 
obou stranách řeky jsou patrny četné půdorysné útvary, podobající se ostrovům v řece. 
Jejich podélná osa je rovnoběžná s vodotečí, jsou na obou koncích zaostřeny. Nejtypič-
tějším ostrovním útvarem je např. blok území dominikánského kláštera mezi ulicemi Hu-
sovou a Jalovcovou. Četné další ostrovy lze zrekonstruovati nejen podle uličních čar, ale 
i podle hranic parcel dnešních i zaniklých bloků domů.4) 

Rekonstruovaný stav vltavského toku s četnými vedlejšími rameny a ostrovy, nei-
hustěji soustředěnými před velkým ohybem Vltavy vytvořil zvláště výhodné podmínky pro 
vznik brodu. I za těcht® velmi příznivých okolností byl však přechod přes řeku bez mostu 
někdy značně obtížný. V době tání, či po velkých deštích byla třeba čekati mnoho dní, než 
byl možný přechod přes hlavní tok. Vzhledem k nepochybné početnosti karavan vznikla 
po obou březích řeky zprvu přechodná a později trvalá lidská sídliště. Za prapůvod pů-
dorysného rozvrhu nejstarších částí historické Prahy lze označiti právě toto osídlení pod-
míněné existencí přechodu přes řeku. 

Bez poznání výsledků archeologického průzkumu, který byl na území historického 
města proveden jen zcela v nepatrném rozsahu a bez možnosti dokumentovati jistě dosti 
četné nálezy při různých zemních úpravách, nelze blíže určiti stáří těchto sídlišť. Je velmi 
pravděpodobné, že existovala již dávno před založením pražského hradu. 

Při určení pravděpodobné nejstarší trasy k vltavskému brodu v raném feudalismu 
i stanovení místa přechodu musíme vycházeti toliko z dochovaného půdorysu města před 
zásahy asanace. Jako pravděpodobně nejstarší směr západovýchodní obchodní cesty lze 
označiti asi nejpřímější. Tou se jeví v prodloužení zemské stezky doložené v období vrchol-
ného feudalismu, trasa probíhající ulicemi Klimentskou, Haštalskou, Vězeňskou a Širokou 

3) Q. Záruba, Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy, Praha 1948. Tato 
publikace je základem většiny našich úvah a závěrů, vztahujících se k terénímu reliefu města. 

4) O těchto „ostrovech" je zmínka v článku V. Píši, Stará technika v Husově třídě na 
Starém Městě pražském, Ochrana památek, Sborník Klubu za Starou Prahu na rok 1957, 
58—59 a v průzkumové zprávě o domě čp. 222/1., V. Píša, Románský palác v Řetězové ulici 
na Starém Městě pražském ve Sborníku „Kniha o Praze" Praha 1958, 47 a d. Rekonstrukce 
obrazu této nejmladší vltavské terasy v půdorysu města před asanací je předmětem studie V. 
Píši publikované současně s tímto článkem. 
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(dnešní Josefovskou) až k vltavskému břehu, kde vznikl až později románský kostel sv. 
Valentina.5) 

Lze dosti důvodně předpokládat, že nejstarší historické osídlení staroměstské se sou-
středilo právě v prostoru Široké ulice, která neměla tehdy ještě půdorysnou formu ucho-
vanou až do asanace Židovského města. Tuto domněnku podporuje i situování Široké ulice 
uprostřed nejvyššího terénu pravděpodobného povodňového ostrova. 

Umístění staroměstského osídlení při přechodu přes Vltavu nepůsobilo velkých potíží. 
Daleko méně nadějné jsou však poměry na protilehlém břehu malostranském. Četné změny 
v půdorysu Malé Strany, podjníněné založením pražského hradu, přeparcelací po r. 1257, 
po husitském zničení, po požárech v letech 1503 a 1541 i velké zásahy doby pobělohorské 
setřely do značné míry stopy původního osídlení, jež se nevázalo na pražský hrad. Jsme 
proto odkázáni toliko na domněnky, podmíněné obdobnými příklady vedení dálkových cest 
v období ranného feudalismu, i dříve, kdy probíhaly tyto pokud možno nejpřímějším směrem 
bez ohledu na význačné výškové rozdíly. 

Přistupujeme nyní k otázce směru vltavského brodu před založením pražského hradu. 
Lze důvodně předpokládá ti, že i přechod přes Vltavu probíhal v přímém prodloužení Široké 
ulice a vystupoval na malostranském břehu nad výspou jižně ústí potoka Brusnice v místech 
dnešní náplavky. Bylo zde rozhodně nejvýhodnější místo pro vyústění brodu. 

Pokračování dálkové cesty na Malé Straně je dnes takřka úplně nezřetelné. Pozů-
statkem jejího směru mohla by však býti zrušená ulice, vedoucí od gotické brány v bis-
kupském dvoře do ulice Josefské. Této možnosti nasvědčují i náznaky v půdorysném roz-
vrhu parcel. Vzhůru pokračovala pak cesta s největší pravděpodobností ve směru» dolní 
části Vlašské ulice až k jejímu ohybu mezi Lobkovickým palácem a Vlašským špitálem. 
Její pravděpodobné pokračování směrem k strahovskému návrší v úvalu mezi Petřínem 
a hradčanskou ostrožnou zaniklo již beze stop. Situování této cesty do Vlašské ulice i její 
vyústění na Strahov vyslovil první Vilém Lorenc. 

Nedostatek archeologického průzkumu brání v přesnějším určení, kdy se uvedená 
trasa ustálila i s přilehlým osídlením. Nelze vyloučiti, že toto souviselo alespoň částečně 
s osídlením předdějiným. 

Pozvolným zesílením mezinárodního obchodu v pozdním 9. století stoupl i význam 
pražského přechodu. Kromě příčin platných v celé tehdejší Evropě účinkovaly v Praze 
i vlivy invase maďarské, která zcela rozrušila systém dálkových cest po jižní straně Karpat 
i ve Velkomoravské říši. Pražská kotlina se tak stala předurčeným místem, kde se stýkaly 
dálkové cesty východozápadní i severojižní. Souběžně s těmito jevy projevují se i důsledky 
rozpadu rodového zřízení a úsilí o vytvoření centralisovaného českého státu, které sou-
časně úzce souvisí s rozvojem výrobních sil na území Prahy. Všechny tyto skutečnosti pod-
mínily přesun politické moci do Prahy a založení pražského hradu. Pražský hrad, na rozdíl 
od Levého Hradce a ostatních hradišť pražského území nebyl již hradištěm rodovým, ale 
od samého počátku feudálním sídlem, sídlištěm knížete, jeho družiny a kultovním centrem. 

Založení pražského hradu mělo přirozeně neobyčejný vliv na růst osídlení na území 
pozdější Malé Strany, kde vzniklo jistě řemeslnicko-kupecké výrobní centrum. Situováním 
a rozborem půdorysu tohoto podhradí se badatelé dosud podrobněji nezabývali. Z důvodů 
terénních odpadá možnost umístění před východní branou, zcela nepravděpodobná je i po-
loha před branou západní, takže zbývá toliko brána jižní. Lokalisaci tohoto jižního/ pod-
hradí napomáhá skupení 4 dnes již zmizelých kostelíků, bezpečně raně feudálního pů-
vodu. Je to především kostel sv. Michala, který stával na dnešní zahradě za palácem 
Byland-Rheidtovským, čp. 171-III, kostel sv. Ondřeje uprostřed Pětikostelního náměstí 
(vidlice na severním konci ulice Sněmovní), sv. Martina na křižovatce ulice Sněmovní 
a Thunovské a konečně kostel sv. Václava na severozápadním nároží jesuitské koleje na 
Malostranském náměstí. 

Kostel sv. Václava byla rotunda s apsidou a věží, zachycená na prospektu Sadelerově, 
kostel sv. Martina se jeví na vyobrazení přepadu Malé Strany Pasovskými jako drobná ro-
mánská stavbička s apsidou, kostel sv. Ondřeje je považován za rotundu. Toliko o podobě 
kostela sv. Michala není v podstatě nic známo, o jeho raně feudálním původu nemůže však 
býti pochybnosti. Všechna uvedená patrocinia jsou přímo typická pro období raně feudální. 

Z tohoto pražského podhradí, rozvinutého zřejmě v průběhu 10. století, se v půdorysu 
Malé Strany zachovaly nepochybně zajímavé stopy. Tržní ulicí, snad toliko jednostranně 
obestavěnou byla dnešní Sněmovní, s kupeckým kostelem sv. Martina, který byl možná 
uprostřed osnovy. Na jejím severním konci, při kostelu sv. Ondřeje se jeví vidlice Pěti-

5) V. Lorenc—H. Volavková v publikaci Pinkasova škola, Praha 1954, 11 a další. 
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kostelního náměstí. Stýkala se tu hlavní ulice suburbia, Sněmovní, s cestou, přicházející Od 
vltavského brodu, jejíž sled je dnes již zcela nezřetelný. Sněmovní ulice byla přímým po-
kračováním dnešní ulice Karmelitské, která byla již v období raně feudálním hlavní ko-
munikační trasou od jihu. 

Vrátíme se nyní na pravý vltavský břeh, na území pozdějšího Starého Města. Již 
v 10. století došlo tu k přesunu hlavního výrobního centra z židovského ostrova dále 
k jihu. Souviselo to jistě se zřízením prvního mostu přes Vltavu. Dokladem nepochybné 
skutečnosti, že hlavní centrum pravobřežního osídlení a s ním i trasa dálkové východozá-
padní cesty se posunuly k jihu, je nepřítomnost kostelů na území Židovského města v raně 
feudálním období. 

K jihu přeloženou trasu dálkové komunikace a s ní související osídlení lze lokalisovati 
v půdorysu Starého Města se značnou pravděpodobností. Vedla asi ulicí Truhlářskou do 
ulice Jakubské přímo k východní bráně Týna, starého knížecího dvorce, jehož funkci opěr-
ného a strážního bodu lze snad uváděti v souvislost s jiným knížecím dvorem na téže cestě, 
Hradištkem, pozdějším Biskupským dvorem, jehož původní podobu i zasazení do půdorysu 
Nového Města rekonstruoval V. Lorenc.6) 

Týn stal se nejpozději již v 11. století zeměpanskou celnicí. Odtud pokračovala hlavní 
trasa ulicí Týnskou přeš Staroměstské náměstí, jež dosud neexistovalo v dnešním půdo-
rysném rozvrhu, napříč radničním blokem na Linhartské náměstí, dále kolem kostela 
P. Marie na Louži areálem pozdějšího Klementina k patě vltavského mostu. Na této trase 
lze předpokládati celý systém tržišť, z nichž uchovalo si svůj starý půdorys toliko Lin-
hartské náměstí (dnes ulice), protáhlého obdélného tvaru, typického pro tržiště raně feu-
dálního období. Snad stejného stáří je obdobné tržiště v Židovském městě, pozdější Široká 
ulice. 

Původní pražský most, nepochybně již z 10. století, stál někde na místě obou poz-
dějších mostů kamenných. V souvislosti třeba upozornit na prastarý původ kostela sv. Kli-
menta na předmostí. Přesnější pokračování dálkové cesty na malostranském břehu, za 
mostem nelze ani pravděpodobně určiti. 

Dosud nebylo hovořeno o druhém hlavním feudálním centru pražském, totiž o Vy-
šehradu. Jeho historické počátky jsou zatím zcela temné; v době Kosmově byla však dosud 
velmi živá jeho prastará tradice. Nemůže býti pochyb o tom, že v období raně feudálním 
byl Vyšehrad knížecím, případně královským sídlem, rovnocenným pražskému hradu. Jistě 
velmi záhy vzniklo tu podhradí, jehož tržní charakter je doložen výslovně údajem Kos-
movým k r. 1091 „vicus Wissehradensis". 

Sídlištní poměry pod Vyšehradem byly velmi složité. Podhradím bylo především Podolí 
s kostelem sv. Michala. Pojmenování je typické pro slovanské podhradí raně feudálního 
období. Po východní st:aně vyšehradské ostrožny se rozkládalo další podhradí Psáry s kos-
telem neznámého zasvěcení a s dominantně položenou rotundou sv. Markéty, kterou lze 
situovati na místo severovýchodního bastionu barokního opevnění. 

K vyšehradskému podhradí nutno ovšem počítati alespoň zčásti i Podskalí. Velké roz-
loze osídlení severně toku Botiče nasvědčují četné kostely, jejichž patrocinia lze považovati 
vesměs za raně feudální. Byl to především od jihu k severu zmizelý kostelík sv. Michala, 
který stával kdesi nad Botičem při ulici Na Slupi. Nároží dnešní ulice Plavecké a Vyše-
hradské třídy zabíral kostel sv. Vojtěcha, dále k severu, v ulici Trojické byl kostelík sv. 
Ondřeje, předchůdce dnešní Sv. Trojice. Konečně ještě dále na sever dominoval kostel 
sv. Kosmy a Damiána a pod ním kostelík sv. Jana Křtitele. Toliko u kostela sv. Mikuláše 
v Podskalské ulici lze pravděpodobně souditi, že byl založen až někdy na počátku vrcholně 
feudálního období. 

Podskalí bylo pravděpodobně osídleno již značně intensivně v průběhu 10. století. 
Lze nadhoditi možnost, že tržní ulice vyšehradského podhradí byla na severním břehu Bo-
tiče v jižní části Podskalí. Pravděpodobnost této lokalisace souvisí i s rekonstrukcí trasy 
hlavní cesty, která spojovala pražský hrad a Vyšehrad. Vedla od vltavského mostu dnešní 
ulicí Karoliny Světlé napříč areálem kláštera uršulinek do ulice Pštrosovy, pokračovala ve 
směru ulice Na Zderaze až k Moráni, odkud sestupovala ulicí Pod Slovany a zhruba po její 
trase, či poněkud západněji, dospěla až k přechodu Botiče a po západním úbočí vyšplhala 
na vyšehradskou ostrožnu.?) Důležitost uvedené trasy dokládají četné kostelíky raně feu-

6) V. Lorenc, Vývoj Nového Města pražského; přednáška na III. konferenci Státního 
ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v červnu 1S58. 

7) Tato trasa byla zevrubně studována a částečně korigována v přednášce V. Lorence 
o Vývoji Nového Města pražského. 
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dálního původu, které ji provázejí takřka bez přerušení. Od severu k jihu byl to kostel 
sv. Jana Kř. na Zábradlí, sv. Ondřeje, rotunda sv. Kříže, dále kostelík sv. Petra na Struze, 
sv. Vojtěcha, sv. Petra a sv. Václava na Zderaze, sv. Kosmy a Damiána i sv. Jana Kř. v Pod-
skalí, sv. Ondřeje a sv. Vojtěcha. Při této cestě nutno nejpravděpodobněji umístiti i vyše-
hradskou tržní ulici, která nebyla jistě ani v odlehlém Podolí, či Psárech, ale na hlavní 
spojnici Vyšehradu s rozsáhlou sídlištní aglomerací staroměstskou a pražským hradem. 

Třeba ještě dodati, že výstup na Vyšehrad po západním úbočí ostrožny je dobře 
patrný na Sadelerově prospektu. Jeho velkému stáří zdá se nasvědčovati i situování koste-
líka sv. Klimenta při vstupu cesty na temeno ostrohu. 

Uvedené komunikační směry vytvořily již v 10. století hlavní kostru raně feudální 
Prahy, jejímž kamenným stavbám, rozvinuté řemeslné výrobě i mezinárodnímu obchodu 
se tolik obdivoval židovskoarabský cestovatel a kupec Ibrahim-Ibn-Jakub v roce 965. 

Závěrem k pokusu o rekonstrukci růstu pražského osídlení v průběhu 10. století třeba 
si položití otázku zda hlavní výrobní centra, především na území Starého Města nebyla 
nějak opevněna. Lákavá byla by domněnka, zda nebylo k tomuto účelu využito přírodního 
příkopu, který probíhal po trase dnešní Revoluční třídy a byl v období vrcholného feuda-
lismu rozšířen a přetvořen v příkop staroměstského opevnění. 

Na Malé Straně bylo možno použít k ochraně osídlení proti jihu přirozené vodoteče 
vod křídových útvarů ze Strahova, která ústila do řeky severně budov maltézského kom-
plexu. 

Kromě uvedených feudálních i hlavních výrobních center řemeslných i obchodních 
existovaly na území historické Prahy od nepaměti četné vsi a sídelní celky převážně již 
prehistorického původu. 

Bylo to na pravém vltavském břehu osídlení v okolí kostelů sv. Petra a Klimenta, 
dále vsi Újezd sv. Martina, Opatovice, dosud s fragmenty staršího půdorysu, Rybníček, 
Zderaz a zmíněné již Podskalí. Sporný i nejasný je smysl Chudobic, jejichž existenci mohly 
by nasvědčovati příhodné hydrologické podmínky v oblasti Růžové ulice. Na levém vltavském 
břehu byly vsi Obora, Nebovidy, Újezd a Rybáře. Ve všech těchto sídlištích s výjimkou 
Chudobic lze identifikovati kostel raně feudálního původu. 

Urbanistický vývoj Prahy, jehož hlavní tendence byly určeny již v 10. století, pokra-
čoval i v následujícím věku. Bez systematického výzkumu či alespoň evidence všech 
zemních prací nebude možno přesněji určiti stupeň, jakého dosáhlo rozvinutí pražského 
půdorysu i výstavby do konce 10. století a co přibylo teprve průběhem 11. věku. 

Obrovský skok učinil však plošný i stavební růst Prahy ve 12. století/ zejména od 
sklonku druhé čtvrti tohoto věku. Pražská zástavba tvořená toliko dvěma velkými hrady, 
několika dalšími zeměpanskými centry a množstvím architektonicky zcela nenáročných 
domků i drobných kostelíků, se obohatila velkými církevními, především klášterními kom-
plexy a četnými feudálními dvorci, předchůdci šlechtických paláců pozdějších feudálních 
období. Vysoce významným stavebním dílem byl i kamenný Juditin most. 

Prvním v pořadí rozlehlých církevních celků byl klášter strahovský, založený v roce 
1142 a situovaný na úpatí Petřína poblíže dálkové cesty. Nedlouho po vystavění kamen-
ného mostu bylo jeho malostranské předmostí zpevněno po jižní straně komendou jo-
hanitů a po severní biskupským dvorem. Je příznačné, že budovy obou církevních celků 
jsou orientovány buď rovnoběžně či kolmo k ose vyústění Juditina mostu, na něž byly 
zřejmě komponovány. 

Na pravém břehu tvořil protějšek těchto velkých komplexů klášter zderazský. 
Velký rozkvět pražské aglomerace zejména za vlády krále Vladislava II. se projevil 

i stavbou četných románských kamenných domů na území Starého Města. Jsou v podstatě 
dvojího typu. Při uspořádání dvorcovém stály uprostřed parcely, stranou od cesty, v druhém 
případě vyrostly přímo v uliční čáře. Románské domy při ulicích mají mimořádnou důle-
žitost, neboť určují bezpečně jejich raně feudální původ. 

Z půdorysných útvarů vzniklých převážně v průběhu 12. století je jistě nejvýznam-
nější dnešní Staroměstské náměstí. Vývoj tohoto prostoru, který vyústil až do jeho po-
doby před asanací byl zřejmě mimořádně složitý a nelze ho spolehlivě určiti bez archeolo-
gického výzkumu. Třeba do něho zahrnouti i problém Malého náměstí. 

Pokusíme se nyní stručně hodnotiti jednotlivé ulice, jež do Staroměstského náměstí 
ústí a současně i pravděpodobné stáří jednotlivých stran rynku. Bezpečně raně feudálního 
původu je ulice Celetná, netoliko svou trasou, ale i románskými domy, které pokračují 
v hustém sledu až k nároží Staroměstského náměstí a 2elezné ulice. V této souvislosti 
možno připomenouti, že Celetná ulice ústící do jihovýchodního kouta náměstí má pokra-
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čování v protilehlém koutě severozápadním zmizelou uličkou při Krennovském domě, která 
směřovala pak do ulice Kaprovy a ke sv. Valentinu. 

Románskou stavební čáru dodržuje v podstatě i vypouklé pokračování jižní fronty 
náměstí západně vyústění Železné ulice. Raně feudální původ má i ulice Melantrichova. Ob-
dobného stáří je i východní strana Staroměstského náměstí i s trasou Týnské ulice. Raně 
feudální stavební čáru si zachovala zřejmě i severní strana náměstí, sledující jižní okraj 
židovského ostrova. S tím souvisí jistě i velké stáří vyústění ulice Dlouhé, ač její další 
pokračování východně ulice Kozí lze pravděpodobně považovati až za projev doplnění pů-
dorysné osnovy města na počátku vrcholného feudalismu. Raně feudální původ lze naproti 
tomu vyloučiti u západní strany rynku. 

Raně feudální stavební čáry má převážně i Malé náměstí, které se jeví jako důležitá 
vidlice cest, na jihovýchod ke kostelu sv. Michala, středem přímo na jih napříč Richtrovým 
domem '(čp. 459-1) do Újezda sv. Martina a na židovský hřbitov při dnešní Vladislavově 
ulici, k jihozápadu do Jilské ke kostelu sv. Jiljí. 

Staroměstské náměstí, přibližně ve středu pozdějšího Starého Města s radiálně ústí-
cími ulicemi vytvořilo se zhruba v dnešní rozloze ve 12. století. Menší, starší tržiště ne-
stačila patrně stále stoupajícímu provozu. Náměstí bylo již ve 12. století částečně obe-
stavěno kamennými domy. Nelze rozhodnouti, zda tržní kostel sv. Mikuláše byl postaven 
již v období raně feudálním, či zda přibyl až později ve 13. století. 

Velmi zajímavá je půdorysná situace v jihozápadní části Starého Města. Ukazuje se 
tu radiální soustava ulic sbíhající se na Betlémské náměstí, jež se stalo zřejmě důležitým 
raně feudálním centrem s románským kostelíkem sv. Filipa a Jakuba. Uliční síť i zástavba 
celé oblasti se řídily přesně podle terénu, na vyvýšeninách byly situovány četné kostelíky 
(sv. Kliment, sv. Vavřinec, sv. Jan Kř. na Zábradlí, sv. Ondřej, sv. Filip a Jakub, sv. Kříž 
a sv. Štěpán). 

Významným sídelním celkem byl i Újezd sv. Martina, neboť spojnice mezi ním a svato-
petrskou čtvrtí se stala osou nového náměstí lokačního Havelského města. 

Základní charakter raně feudální uliční sítě západní části Starého Města pražského 
určuje průnik dvou hlavních směrů. Primérní byly cesty směřující k brodům a mostu přes 
Vltavu, s nimi se protíná systém cest v podstatě severojižní navazující na hlavní trasu 
z pražského hradu na Vyšehrad. Uliční síť západní poloviny Starého Města se stále za-
hušťovala, takže na sklonku raně feudálního období byla zčásti dokonce složitější než dnes. 

Nejpozději v průběhu 12. století splynula staroměstská zástavba se sídelními celky po 
východní a jižní straně na území pozdějšího Nového Města. 

12. století bylo zřejmě ve znamení velkorysého růstu zástavby i v oblasti novoměstské. 
Významnému rozvoji se pravděpodobně těšila i pozdější Svatopetrská čtvrť, částečně ovšem 
staršího původu. Je pravděpodobné, že teprve ve 12. století vytvořilo se tu podél hlavní 
cesty velké obdélné tržiště, jehož půdorysné stopy lze dosud tuši ti v rozšíření Petrské ulice 
severovýchodně kostela. Hlavní význam Petrské čtvrti spočíval ve sběhu hlavních komu-
nikací od severu a částečně i od východu. V Petrské čtvrti ústil i důležitý vltavský brod 
z Buben. Cestám procházejícím Petrskou čtvrtí odpovídaly celkem 3 brány vrcholně feudál-
ního opevnění Starého Města. V Petrské čtvrti byly četné mlýny, dále proti proudu, na 
protilehlé straně Starého Města vzniklo množství mlýnů v blízkém sousedství kostelíka 
sv. Petra na Struze, tato okolnost má nepochybně hlubší vnitřní souvislost. Třeba také 
upozorniti na velmi pozoruhodnou radiální uliční síť při tomto kostelíku, zničenou ovšem 
novou regulací Vojtěšské čtvrti. 

I kostel sv. Vojtěcha je nepochybně raně feudálního původu, půdorysná osnova okolí 
byla až do asanace rostlá, cele ovlivněná konfigurací povodňového terénu. O pokračování 
osídlení směrem k jihu bylo již hovořeno v souvislosti s vyšehradským podhradím. 

Zbývá ještě zmíniti se na území Nového Města o hypotetickém určení tras několika 
hlavních cest z Vyšehradu do východních a severních končin Čech. Trasu cesty z Vyšehradu 
směrem na Kouřim lze navrhnouti po dnešní třídě Vyšehradské a dále Kateřinskou ulicí. 
Cesta ke komunikačnímu uzlu Petrské čtvrti vedla snad Vyšehradskou třídou, dále napříč 
Karlovým náměstím a po trase pozdějších ulic Vodičkovy, Jindřišské, Havlíčkovy a Zlat-
nické. Nejkratší spojení se Staroměstským náměstím prostředkovala ulice Jungmannova. 

Z celkového našeho poznání lze na konci raně feudálního období rekonstruovati na 
pravém vltavském břehu souvislé osídlení od Podola po proudu řeky až na východní okraj 
Petrské čtvrti. Pobřeží Vltavy bylo tu zastavěno v délce více jak 5 km, tedy ve stejném 
rozsahu jako tomu bylo ve 14. století po založení Nového Města. Plošná rozloha raně feu-
dální Prahy na pravém vltavském břehu byla vynikající a neměla zřejmě obdoby v celé 
tehdejší Evropě. 
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Na levém břehu řeky nebyly zdaleka tak příznivé podmínky pro rozvoj osídlení. Přesto 
však i na území Malé Strany lze pozorovati obdobné tendence jako na pozdějším Starém 
a Novém Městě. Zástavba se zřejmě zahušťovala a rozšířila. Na jih od zmíněné strahovské 
vodoteče lze předpokládati v průběhu 12. století značně souvislé osídlení, které spojilo pů-
vodní podhradí se zástavbou v okolí komendy maltézské, s Nebovidy a pokračovalo k Újezdu 
a Jiatrně až na území dnešního Smíchova. Raně feudální osídlení se táhlo pod Petřínem i po 
jižní straně dnešního Tržiště. 

V celé oblasti stály četné kostelíky raně feudálního původu, sv. Prokopa, sv. Vavřince, 
sv. Máří Magdaleny, sv. Jana Kř. na Újezdě, sv. Jana Evangelisty na Újezdě a sv. Filipa 
a Jakuba již <na Smíchově. Nejasného původu je kostel sv. Jana Kř., který stával do roku 
1654 severně někdejšího karmelitského kláštera. Dosti důvodně lze předpokládati jeho 
vznik v období raného feudalismu. 

Osídlení nechybělo ani po západní straně pražského hradu, na území pozdějšího města 
Hradčan. Románský byl nepochybně kostelík sv. Vojtěcha, který stával snad někde nad 
Brusnicí. Nelze rovněž vyloučiti existenci kostelíka sv. Matouše na místě barokní kaple 
před Černínským palácem. 

Závěrem k průvodní zprávě o plánu Prahy na konci období vrcholného feudalismu 
třeba upozorniti na skutečnost, že provedená * rekonstrukce rozsahu osídlení se neomezila 
toliko na dochované památky i údaje pramenů. Byl učiněn pokus představiti si tehdejší 
Prahu v celém jejím pravděpodobném rozsahu zjišťovaném netoliko analysou historicko-
architektonickou, ale i rozborem urbanistickým se stálým zřetelem k terénnímu reliefu Prahy 
doby raně feudální. Řada hypotetických závěrů rekonstrukce plánu města provedené v roce 
1954 se v mezidobí potvrdila archeologickým výzkumem. Rozdíl v některých detailech mezi 
původním plánem a dnešním komentářem Je němu je výrazem pokroku badání o vývoji 
Prahy v průběhu posledních čtyř let. 

V celkovém přehledu udivuje netoliko pravděpodobná mimořádná velikost raně feudální 
Prahy a složitost jejího plánu, ale zejména i její zachovalost, nejen v půdorysu, ale i v ar-
chitektonických památkách. Chodíme dosud v uličních prostorech vytvořených před 800 až 
1000 léty či dokonce ještě dříve. Toto poznání staví ovšem urbanistickoarchi tektonickou 
hodnotu našeho hlavního města do nového světla a ukládá nám povinnost zacházeti s do-
chovaným půdorysem města s největší šetrností a úctou. Nemáme práva porušovati či do-
konce ničiti tento výraz naší národní tradice, který prokázal svou životnost mnohdy až 
tisíciletou. (Obr. č. 15.) 

Vladimír Piš a: 

S T A R Á T V Á Ř P R A Ž S K É P O D Y . 
(Nové -poznatky o ztvárněni povrchu země, zachovaném v půdorysu historického 

jádra Prahy.) 

Při prohloubení studia vývoje osídlení historické Prahy do roku 1230 na území Sta-
rého a Nového Města s Vyšehradem a Malé Strany, Hradčan a Smíchova, bylo nutno se bez-
podmínečně zabývat otázkou ztvárnění půdy, kterou osídlili Slované při Vltavě. Staří Slované 
již dříve se usadili na sprašových půdách hlavně v bubenečsko-dejvické oblasti a osídlili 
vfwdná návrší v sousedství úrodných spraší v širší pražské oblasti. Pražská kotlina byla 
obydlena již od nejstarších. dob vývoje člověka na naší zemi, jak dokázala naše archeologie. 
(Jan Filip: Praha pravěká — 1949.) Umístění a forma lidských sídlišť je vždy dána pří-
rodním útvarem země spolu se společenskými vztahy a stupněm výrobních sil, které umož-
ňují stupeň přizpůsobení zemského povrchu pobytu člověka na něm. Že štěrkopískové pla-
niny při Vltavě, hlavně maninská terasa, byly nějak obydleny i kolem přelomu letopočtu 
a v první polovině našeho tisíciletí, bylo již archeologicky dokázáno. Nemůžeme však podle 
sporých a náhodných nálezů poznat formu vnitropražských sídlišť a hustotu osídlení. Známe 
jen hlavní obytná a někdy i výrobní centra na velkých návrších u přítoků Vltavy a při 
samé Vltavě v širší oblasti Prahy. Tato výhodná místa byla již od věků osídlována, protože 
předchozí společenské formace, hlavně rodové zřízení si takových velkých hradišť jako sídla 
celého rodu a útočiště pro jeho majetek v případě nebezpečí přímo vyžadovaly. 
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Povrch půdy při Vltavě daný přírodou a lidskou rukou ještě neupravený, byl na po-
říčním luhu a částečně i na hlavních vodotečích pobřežních teras stále každoročně měněn. 
Pokud nám mohou dosavadní náhodné archeologické nálezy spolu s historicky nedoloženými 
lidovými tradicemi a bájemi trochu-osvětlit příchod Slovanů na území vnitřní Prahy, stalo 
se tak asi v 7. století.. Tehdy již nastávající závěrečná fáze rozkladu rodového zřízení si 
svou zdokonalující se specialisovanou výrobou, stále se rozšiřující na mnoho výrobních od-
větví, přímo vynutila rozrůstání souvisle obývaného území ze starých rodových hradišť 
a přilehlých zemědělských dvorců v širší oblasti města, přímo na výhodné a v tu dobu 
opuštěné vltavské pobřežní terasy na obou březích řeky. Stará rodová hradiště Vyšehrad 
a po něm i Praha, osídlená podle nálezů již v 5. století n. 1. staroslovanským lidem, se stala 
h r a d y , sídly to představitelů tehdejších již třídně diferencované společnosti. Potomní na-
růstání a utužování feudálních vztahů je ukončeno a zdůrazněno i ideologicky přijetím křes-
ťanství za náboženství hlavních představitelů společnosti, čímž počátkem 10. století začíná 
u nás ranně feudální období. Jak vypadalo tehdy vnitřní pražské území, můžeme soudit 
podle znění zprávy Ibrahima, syna Jakubova z druhé poloviny 10. století, jejíž účel nám 
zaručuje pravdivost a hospodářskou přesnost líčení. Zpráva se nemůže, podle mého ná-
zoru, vztahovat na jedno nebo obě staroslovanská výšinná hradiště, tehdy již jen hrady, 
hlavně hrad Prahu, jak se dosud vykládá. Počet druhů výrobků a jejich množství dané na trh, 
bylo jistě výsledkem místní nadvýroby a plně nás opravňuje k domněnce, že výrobní oblast, 
kde se takové množství zboží tvořilo, byla veliká a jistě i soustředěná. Soustředění výroby 
i potomního obchodu se dálo za dozoru feudálního pána, který řídil i ochranu této činnosti, 
na níž měl hospodářský zájem. Ibrahim Ibn Jakub znal ze svých obchodních cest velká plošin-
ná sídliště na klasickém východě a jihu, poznal slovanská sídliště na severu a jihovýchodě, 
jak blatná hradiště, tak i výrobní a obchodní centra při soutocích řek, kde ostrohy byly 
zvoleny za obydlí náčelníka-knížete a u samé řeky byla vlastní výrobní a obchodní střediska. 
Tak vyhlížela i staroruská sídliště, hlavně v kijevské oblasti, jak se dovídáme např. z knihy 
V. Škvarikova: Očerk istorii, planirovki i zastroiky russkicb gorodov, Moskva 1954, kde jsou 
i některé zajímavé plánky, ke kterým se ještě vrátím v tomto pojednání. Ibrahim Ibn Jakub 
byl zpravodaj obchodních kruhů arabských, byl židovského původu a tudíž se můžeme opráv-
něně domnívat, že obsah jeho zpráv se týkal výrobních a obchodních částí pražského sídliště 
a nikoliv sídla vládce — hradu, když se mluví o „Praze vystavěné z kamene a vápna, nej-
bohatší z měst na obchod". Tak vyspělý zpravodaj, jak můžeme soudit z celé jeho zprávy, 
by nemohl mít přece na mysli Hrad pražský, ani Vyšehrad, neboť i když jejich výstavba snad 
byla kamenná, ač dosud ani kamenné opevnění Hradu pražského nebylo pro tuto dobu pro-
kázáno a známe jen tři církevní objekty na tak veliké ploše v době Ibrahimovy návštěvy, tak 
by v poměru s jistě rozsáhlým sídlištěm u Vltavy nemohl býti Hrad pražský předmětem jeho 
popisu. Nadřazenost vylíčení Prahy vůči ostatním městům, která jsou ve zprávě zmíněna, 
dává tušit i skutečnou nadřazenost Prahy co do plochy i do jakosti její výstavby. 

Byla-li tedy Praha vyspělým sídlištěm v druhé polovině 10. století, nevyrostla tehdy 
naráz ze země, ale prodělala svůj územní zákonitý vývoj, jako odraz postupu společensko-
hospodářských vztahů a rozvoje výrobních sil na území Prahy. Jaký byl rozsah tohoto sídliště 
při konci předešlého společenského zřízení, kdy byl dán základ k jeho potomní slávě, nevíme 
prozatím nic určitého. Jsou tu opět jen lidové tradice a báje, resp. jiné dnes neznámé údaje, 
zaznamenané pozdějšími kronikáři, které prozatím musíme pokládat za nehistorické, dokud 
si je řádně vědecky neprokážeme a neprověříme výsledky bádání v jiných oborech. 

Jedním z oborů, které nám mohou pomoci k závěrům o vývoji pražského sídliště během 
více než 500 let před začátkem vrcholu feudalismu v roce 1230 je poznání původního ztvár-
nění povrchu pražské půdy. Po vydání díla Quido Záruby: Geologický podklad a základové 
poměry vnitřní Prahy, s přiloženou Geologickou mapou území vnitřní Prahy v roce 1948, 
se začalo poznávat, že obraz půdy, získaný hlubinými vrty a rozborem výkopů nám může 
nejen přispět k poznání složení půdního podkladu, ale umožní i sestavit dosti podrobně po-
dobu její tváře před výstavbou lidských přístřeší a výrobních prostor a dokonce i seznat, 
kdy toto zastření se provedlo. První, kdo výsledky Zárubovy práce vědecky použil v bádání 
o vývoji pražského sídliště byl Vilém Lorenc, který část svých výtěžků uložil v statích souboru 
„Pinkasova škola, památník minulosti a našich dnů" z roku 1954. Jiří Král ve své knize 
„Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí" se již v roce 1947 též pokoušel 
nastínit původní terén Prahy, ale bez konečného výsledku, odpovídajícího Zárubovým zjiště-
ním. Taktéž pozdější Královy pokusy, uveřejněné v roce 1952 a 1953 jako rozmnožené,ruko-
pisy: „Vznik Prahy podle zeměpisného výzkumu", „Vznik a vývoj Starého Města pražského 
podle zeměpisného výzkumu" a „Románská Praha", sice přinášejí zajímavé zeměpisné závěry 
a jistě dobře míněné pracovní podněty do budoucna, ale vůbec nepodávají jasnou pracovní 
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domněnku nebo dokonce vědecky podložené závěry a výsledky bádání, graficky vyjádřené. 
Ze starších prací o pražské půdě nutno uvésti velmi dobrý, stručný přehled jejího složení 
a tváře z pera V. Dědiny v souboru „Jak rostla Praha" z roku 1939. Dědina mluví o pražských 
ostrovech, náplávách a přírodní brázdě na místě Revoluční třídy, použité později jako opev-
ňovacího příkopu. Při studiu všech předchozích statí však vyšlo jasně najevo, že bude třeba 
ještě řady dalších geologických sond, aby se vědecky prokázal obraz povrchu pražské půdy 
před jejím historickým zastavěním a obydlením. Pro tyto sondy však bude bezpodmínečně 
potřebí určit jejich místa a tudíž vytvořit graficky znázorněnou pracovní domněnku na zá-
kladě dosavadních výsledků bádání geologických, zeměpisných a urbanistických. 

Proto jsem se sám pokusil na pokladě uvedených* výsledků Zárubovy práce, převede-
ných do Jiittnerova plánu Prahy z let 1811—1815, znázornit graficky tvář pražské půdy 
v době, kdy byla osidlována slovanským lidem pod vedením vojvodů, sídlících na Vyšehradě 
a Praze. 

Zadíváme-li se pozorně na Jiittnerův plán zjistíme, že spleť ulic a uliček má jakýsi řád. 
Ve staré literatuře čteme zhusta názor, že tato spleť vznikla z úmyslů zabránit přímému 
vnikání nepřítele do města. Nověji byl vyslovován již správný názor, že tato spleť ulic vznikla 
z původních sídlištních stezek při postupném nárůstání raně feudálního sídliště. Dosud však 
nikde nebylo ale jasně ukázáno, že spleť původních cest prvotního sídliště nevznikla ani ná-
hodným vyšlapáváním, ani úmyslně pro obranu, ale zákonitě podle strohé a jediné možnosti, 
kterou dal osidlovatelům tehdy sám povrch půdy a její povaha. Z tvorby osad, postavených 
na původní půdu v dobách, kdy člověk neměl jakoukoliv možnost velkých zemních úprav 
vidíme, že stavení stojí vždy na nejvhodnější půdě. Vhodnost není volena jen podle únosnosti 
horniny, ale i podle ztvárnění povrchu. Při stejném stupni únosnosti půdy je rozhodující 
vždy její povrchová tvář. Při řekách je jakost základového podkladu usměrněna velmi pod-
statně mnohostrannou činností vody. A tak byla také utvořena pražská půda. Ztvárnění 
povrchu bylo výstavbou lidských obydlí, výrobních okrsků a majetkovými hranicemi pak 
uchováno i v dalším půdorysném obrazu města, jehož povrch byl později násypy a jiným 
intensivním přesunem hmot vyrovnán téměř na stejnou výšku. Toto historicky a ve hmotě 
domů již dávno prokázané vyrovnávání pražského terénu dosud zabraňovalo k vyslovení 
domněnky nebo tvrzení, že v půdorysném obraze města máme dochovánu přesnou podobu 
povrchu pražské půdy při počátku jejího osídlení. Při průzkumu paláce čp. 222/1 v Řetě-
zové ulici na Starém Městě jsem zjistil velmi rozdílný povrch štěrkopískových náplav po 
obou stranách paláce. Při srovnání poznatků z okolí domu a další oblasti Starého Města 
jsem dospěl k názoru, vyjádřenému slovem i kresbou ve dvou pojednáních o domech této 
oblasti. (Kniha o Praze 1958, str. 47—64.) Poté následovalo vytýčení i dalších půdorysných 
útvarů, i když nebyly tak zřetelně dány vedením ulic a byly poznány jen po bedlivém studiu 
Jiittnerova plánu, resp. katastrální mapy z roku 1842. Výsledek práce graficky až udivil svou 
na první pohied zřejmou pravděpodobností, neboť půdorys ostrovů a náplav a další zbráz-
dění vltavských teras odpovídá logické vodoteči vzduté vody podél Zárubou určené hranice 
maninské terasy a podle uložení ostatních hornin a jimi dané vodoteči. Ověření této teorie 
„pražských ostrovů a náplav" je posilováno dále známými pražskými vedutami a místopis-
nými záznamy, kde se při několika místech a objektech mluví zřetelně o „ostrově, vrškách, 
struhách, loužích" a pohledy z minulosti jasně prokazují pobřežní náplavy o značné výšce 
a ústí bývalých ramen pozdějších povodňových struh. Nejen pobřežní luh staroměstský 
a malostranský zanechal svoji přírodní podobu v městském půdorysu, jak vidíme v rekon-
strukci, zakreslené do Júttnerova plánu, ale i na vyšší terase maninské jsem zaznamenal 
několik útvarů, vzniklých působením vzduté vody, dokud tekla Vltava ve vyšší poloze přes 
nynější Staré Město. Maninská terasa byla tehdy pobřežním luhem. Prastaré vrysy v štěrko-
pískové terase byly po tisíciletí udržovány, ba i měněny povrchovými vodami, hlavně z další 
vltavské terasy Karlova náměstí, vinohradských teras a stálým přítokem spodních tera-
sových vod, vyvěrajících u Rybníčku a podél Stalinovy třídy do brázdy v místech Václav-
ského náměstí. Hluboký úval se utvořil v místech Revoluční třídy, opět živený po věky 
povrchovou a terasovou vodou z oblasti Rajské zahrady a Žižkova. Není vyloučeno, že brázdu 
v maninské terase pomohly udržet nejen vzdutá voda řeky a povrchové vody ze Žižkova, 
ale i terasové vody z bývalého plistocenního koryta Rokytky, která měnila svůj směr. (Zá-
ruba, 1. c.) Tento dohad byl posílen i výkopem na staveništi domu čp. 655/1, kde byl zjištěn 
velmi silný přítok vody na kótě 182.38 m n. m., což nemůže být jen výsledkem spodní vody 
z řeky. Rozbory sond z míst mezi Havlíčkovou ulicí a náměstím Republiky a hlavně řada 
sond podél Revoluční třídy jsou dokladem pro přírodní původ příkopu a stálý tok vody, 
dokud tento nebyl znesnadněn pozdějšími úpravami již opevňovacího příkopu, kdy sem 
dosahovala jen povodňová voda, která ukládala na dno bahna. Jak Záruba, tak i Dědina ve 
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svých uvedených studiích se vyslovují o přírodním původu části staroměstského pevnostního 
příkopu. Veškeré údaje o geologických sondách jsem čerpal z materiálu archivu územního 
plánu odboru pro výstavbu rady ONV hl. m. Prahy s laskavým svolením vedoucího s. inž. 
arch. Běluše Arnolda, jehož nesmírné, dosud ne plně doceněné zásluhy o dlouholeté a sou-
stavné shromažďování vědecky dokonalého materiálu ze všech oborů, sloužících výstavbě 
Prahy zasluhují veřejného uznání. Za jeho nevšední ochotu, s kterou vychází vstříc i naší 
badatelské práci o historii pražské výstavby, sloužící pro účely jejího opětného zapojení 
do současnosti, mu patří nejvřelejší dík. 

Bylo by nesprávné se zde nezmínit o zajímavém poznatku o staroměstském hradebním 
příkopu ve spojitosti s vyřčeným geologickým zjištěním. Jsme-li přesvědčeni o průkaznosti 
vývodů našich předních geologů pod vedením Quido Záruby, potom část hradebního příkopu 
od náměstí Republiky, kde by se přírodní výmol spojoval v místech Obecního domu s uměle 
vyhloubeným hradebním příkopem, až po konec maninské terasy u budovy ČSAV proti 
Národnímu divadlu, měří 1.200 metrů. Kronika česká, vydaná v Praze r. 1541 Václavem 
Hájkem z Libočan uvádí k roku 823 vykopání obranného příkopu a navršení valu na jižní 
straně města od Vltavy v délce 1.200 kroků! Jeden krok můžeme počítat jeden metr, protože 
1 hon byl 125 kroků, 60 honů bylo do 1 míle. Jedna míle byla převedena na 7.500 m. Není 
zde místo na obhajobu někde mnohomluvné a zbytečně rozvláčné kroniky Hájkovy, která 
pro tuto vlastnost a dříve prokázanou nepřesnost není dosud pokládána za věrohodný vě-
decký pramen pro naše dějiny. Je nutno však střízlivě uvážit, zda tato nápadná shoda může 
být úmyslná nebo jen náhodná, když Hájek nemohl přece vědět v první polovině 16. století, 
kdy byl přírodní příkop z obou stran obezděn a kdy byla postavena do příkopu Prašná brána 
a příkop sám na některých místech již dříve zaházen, kde byl zmíněný styk přírodního 
úvalu s uměle kopaným příkopem. Je i vyloučeno, že by si Hájek prostě celý příkop změřil, 
aby úmyslně uvedl jeho současnou celou délku pro opevnění 9. století, čímž chtěl snad 
přidat svému výmyslu věrohodnosti. V tom případě by musel Hájek měřit příkop v jeho 
délce ze 13. století římským dvojkrokem, neboť celý příkop měřil asi 1.700 m. Dvanáctset 
kroků římských by však obnášelo 1767 m. Český krok v rozpětí asi 1 metru je však zde přija-
telnější nejen z časového a místního důvodu, ale je zde další okolnost, že totiž od hrany ma-
ninské terasy u Národního divadla je ve vzdálenosti 1.200 m v příkopě severně Prašné brány 
znatelné zúžení příkopu a dvojitý zlom, při čemž dále k severu pokračuje širší pravidelná 
rýha. Podle plánu výkopu starého příkopu (Jan Herain: Králův dvůr u Prašné brány 
v Praze, II. svazek Zpráv komise pro soupis staveb., uměl. a histor. památek kr. hl. m. 
Prahy z roku 1910, str. 35) měří nepravidelná část příkopu od ohybu severně Prašné brány 
k opět pravidelné části asi 126 m. Může to být opět jen náhodná shoda okolností, ale je 
nutno se zamyslit i nad touto skutečností. V případě, že se někdy v budoucnu archeologicky 
prokáže historická podstata Hájkovy zprávy, kterou čerpal z dnes neznámých pramenů, 
potom by zde u Prašné brány se mohlo jednat o zbytek dvojité brány ve valovém opevnění 
při styku dvou dálkových cest. Čáíst pravidelného zúžení měří totiž v ose poněkud posunuté 
od severozápadu k jihovýchodu 65 m. Délka asi 60 m byla do vynálezu střelných zbraní 
v raném středověku vzdálenost pro obranné věže, zachovaná i v hradbě ze 13. století. Po 
obou stranách této délky příkopu ústí do Starého Města prodloužené osy nejstarších dálko-
vých komunikací. Tyto skutečnosti neuvádím jako závěry, nýbrž jako zajímavé postřehy, 
které snad v budoucnu mohou posloužit jako výchozí pracovní hypothesa pro další bádání 
archeologické, geologické a v jiných oborech, sloužících jako pomoc při složité vědě o vývoji 
lidských sídlišť. K otázce pražského opevnění se vrátíme ve společné studii s Dobroslavem 
Líbalem. Velmi cenné poznatky by mohly býti získány v průzkumu staroměstského příkopu 
u čp. 655/1. na náměstí Republiky a na místě pavilonu Myslbek Na příkopě při budoucí 
výstavbě nových paláců a výkopu příslušných poduličních zařízení. Archeologickým prů-
kazem pravého stáří staroměstského opevnění by se totiž velmi podstatně ulehčilo bádání 
o vývoji osídlení před r. 1230 a důkazem jeho většího stáří, než se dosud soudilo podle 
historických pramenů, by vývoj měst pražských daleko lépe zapadal do zákonitého vývoje 
naší společnosti a výrobních poměrů ve spojitosti s dosavadními archeologickými závěry 
z výkopů mimo Prahu. 

Než vraťme se opět k povrchu půdy při Vltavě. Prohlédneme-li si jednotlivé útvary 
blíže na rekonstrukčním plánu zjistíme, že každá planinka byla v historické době!" raného 
feudalismu obsazena kultovním místem — kostelem nebo synagogou. Na velkém židovském 
ostrově mezi ulicemi Maislovou a Kozí byly dva vyšší náplavy. Na východním byla usazena 
při jeho západní hraně Stará škola a na západní náplavě byla opět, při západním kraji 
umístěna později Nová škola, dnešní Staronová synagoga. Napříč západní planinkou je 
umístěna nejširší část „židovské ulice". V „podžidí" pak, jež bylo součástí podélného mezi-
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ostrova, táhnoucího se od maninské terasy až k Jánskému náměstí, byla opět při západní 
části nejvyšší náplavy, kde je dnes Židovský hřbitov, umístěna někdy v druhé' polovině 
15. století další synagoga, vzniklá podle výsledku nejnovějšího bádání ze soukromé školy. 
Tak bychom si mohli probrat každou planinku dalšího velkého ostrova staroměstské nivy, 
sahajícího od Národního divadla až po Kaprovou ulici a nalezli bychom zde starou svatyni, 
tfejich rozmístění je pak zřejmé z plánku Prahy k roku 1230, který se stručnou zprávou D. 
Líbala a V. Píši je součástí tohoto Sborníku. Můžeme vidět, že v každé staré vsi a městečku 
je kostel vždy na vyvýšeném místě. Toto umístění spolu se zasvěcením je obyčejně důkazem 
jeho vročení, i když jeho dnešní vnější podoba je většinou velmi mladá. Prozatím zjištěné 
železářské a kovářské dílny jsou u Vltavy vždy umístěny na nejnižších planinkách, kde 
jsou uloženy humusovité písky a jemný píšek vhodný pro zakládání pecí. Je zajímavé, že 
feudální dvorce doložené svou výstavbou do začátku vrcholného feudalismu, jsou postaveny 
vždy na podobné meziplaninky, které zřejmě nebyly, dosud zastavěny pevnou starší vý-
stavbou. Položení pražských mlýnů po obou koncích maninské terasy však nesouvisí přímo 
s terasou, ale je výsledkem postupu osidlování a umístěním řemeslně výrobního a sídelního 
centra nejstarší společnosti slovanských lidí na tomto území. Leč všemi těmito otázkami se 
budeme postupně zabývat podle výsledků dílčích bádání společně s D. Líbalem ve zvláštních 
studiích, ke kterým i přistoupí výsledky výzkumů dalších vědců, zvláště Viléma Lorence. 

Další příklady umístění si laskavý čtenář jistě již sám určí z reprodukce Juttnerova 
plánu, neboť pro nedostatek místa nemohu vypočítat všechny příklady. Upozorním jen na 
povahu náplavových ostrovů na Malé Straně, které mají jiný přírodní původ. Je to patrno 
již z jejich rozložitějších a jednoduchých tvarů, k nimž sice přispěla nemožnost takové 
rekonstrukce jako na Starém Městě, pro pozdější setření původního povrchu daleko větší 
pestrostí vývoje malostranského osídlení. Hlavní příčinu však musíme vidět opět v samé 
přírodě a její odvěké tvorbě. Zdejší štěrkopísky byly stále pojcrývány na povrchu silnou 
vrstvou povodňového bahna, smíšeného s půdou, splavenou povrchovou vodou za přispění 
spodních vod z přilehlých svahů. Na Malé Straně bylo proto vůbec těžko umístit původní 
hranu pobřežního luhu, pro její přímé navázání na svahy, jejichž splašová půda ji jednak 
velmi vyrovnala a hlavně překryla. Při západní straně objektu čp. 385/III — Karmelitáni — 
je překrytí této původní hrany dnes v mocnosti kolem 12 metrů, pokud se dalo vůbec při 
výkopu uhelny přesně zjistit. Na levém břehu řeky je podnes zachován živý obraz povahy 
původního nábřeží Vltavy severně ústí mlýnského ramene Čertovky, kde je poslední zbytek 
oněch protáhlých vršků, které se táhly podél řeky na pravém břehu a určovaly i tvorbu 
povrchu nejnižší části Starého Města. Všechny vršky jsou již zničeny i pod navážkou a malo-
stranský zbytek je značně snížen odkopem zeminy pro výrobu cihel v Hergetově podniku. 
Za zmínku ještě stojí příklad, jak umístění jedné levobřežní naplaveniny se shoduje s histo-
rickou zprávou o místě, kde stál kdysi kostelík sv. Jana Křtitele, zvaný Odraný. Eckert ve 
svých Posvátných místech praví, že bezprostředně za branou mezi novou zdí Karlovou 
a Vltavou na zahradě a louce byl tento kostelík postaven. Podle sledu parcel a ulic umístěná 
náplava má na svém severním konci kostel sv. Jana Křtitele a její jižní část, nezřetelná sice 
již na Juttnerově plánu pro barokní bastiony, ale domyšlená podle obdoných tvarů sou-
sedních náplav, Tíončí právě v místech, kam podle starých zpráv Eckert klade druhý kostel 
sv. Jana Křt., zvaný Odraný. Kostelíky byly jistě součástí dvorců, které stály nad při-
lehlými zemědělskými půdami při řece. Kostelík sv. Filipa a Jakuba na Smíchově stojí opět 
při severním konci velké terasy, o čemž svědčí ještě Ouden-Allenův prospekt Prahy. Není 
ani bez zajímavosti, že Rudolf Hlubinka kladl původní výstavbu Kartuziánského kláštera 
v místa, kde Zárubou byl zjištěn později východní výběžek této severní části vltavské 
terasy. 

K přesným vědeckým důkazům přiložené grafické pracovní domněnky budu moci při-
kročit až po provedení všech geologických sond a zhodnocení dalších poznatků základových 
půd města. Nemohl jsem se dosud ani seznámit s výsledky všech již hotových sond, protože 
jsou právě zpracovávány pro jiné účely. Na podporu své domněnky uvedu jen některé ze 
zjištěných průkazných sond. Předem je nutno upozornit, že celoroční nejvyšší hladina nor-
mální vody ve Vltavě nepřesahovala při vstupu do města výšku 184 m n. m. Při vtoku po-
vodňového ramene na území Starého Města v místě budovy čp. 1435/1. (budova administra-
tivy Národního divadla), je kóta povrchu štěrků 182.60 m n. m., písků 183.20 m n. m. a jílo-
vito-hlinité humusovité náplavy jsou ve výši 185.20, tj. úroveň vzduté vody povodňové. 
Pro ostrůvek u „Struhy" mluví výsledek sondy, provedené jihozápadně od popsané sondy 
u budovy N. D., kde úroveň štěrkopísků je na kótě 184.95 a bahnitý písek s úlomky dřeva 
má povrch ve výši 185.95 m n.m., zatím co písčitá humosní hlína je až na kótě 186.35. 
Na staveništi budovy čp. 306/1. v Bartolomějské ulici je štěrk ve výši 185.20 m n. m. 
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a náplavy mezi dnešní úrovní 188.70 až do hloubky 187.10 m n. m. Při výkopu těsně před 
jižním průčelím Betlemské kaple byl stanoven povrh štěrků ve výšce 186.10 a náplav na 
kótě 187.65 m n. m. Pod severním křídlem budovy čp. 946/1. u západního průčelí román-
ského paláce čp. 222/1. jsem zjistil štěrky na úrovni 187.40 a náplavy humusu na kótě 
188.16 m n. m., zatím co Borkovský udal výšku stěrkopísků u základu rotundy sv. Vavřince 
v Čp. 211/1. na kótě 187.95. Před domem čp. 25 v Maislově ulici je povrch hrubého štěrku 
ve výši 183.70 a nápláv na úrovni 185.65, zatím co u čp. 885/1., dnes zbořeném domě 
u Jánského náměstí západně školy čp. 886/1., je náplav ve výši 185.20 a povrch hrubých 
štěrků na úrovni 175.90. Sonda vyvrtaná jihojihovýchodně od předešlé, tj. ještě na bývalém 
velkém židovském ostrově má výšku hrubých štěrků na kótě 182.80, resp. 182.30 a náplav 
ve výši 185.65 m n. m. O existenci povodňové strouhy se stálou vodotečí čisté vody, která 
splachovala i nánosy vzdutých vod a jiné nečistoty, tvořící usazeniny, mluví jasně výkop 
pro stavbu Kozákových domů v Kozí ulici, čp. 803/1. a 804/1. Touto struhou vedl hlavní 
odtok povodňového ramene při kraji maninské terasy, jehož ústí se zachovalo i v zachycení 
na Juttnerově plánu. Jižní sonda měla povrch čistého jemného písku ihned pod násypem 
na kótě 185.10 a severní ve výši ,184.90 m n. m. Výsledek ostatních sond, hlavně v okolí 
budovy filosofické fakulty na náměstí Krasnoarmějců mě opravňuje ještě před provedením 
všech vrtů na místech určených podle této studie, k tvrzení, že na pražských vedutách 
zřetelně zvýšený břeh Starého Města zamezoval vnikání vody do nejnižších míst staré 
vodoteče, které i při nejvyšší hladině normální vody, přesahující jejich absolutní výšku, 
nebyly zaplavovány. Týká se to hlavně cesty od brodu sv. Valentina a soucestí na místech 
starého tržiště v těchto místech. Přírodní ochrana byla nejhorší podle dosavadních po-
znatků na dnešním nejnižším místě této oblasti u Karlových lázní, kde při povodni roku 
1940 dosahovala voda již na chodník. Není samo sebou, když svatyně sv. Jana Křtitele se 
jmenovala „na zábradlí" a „na brodě". Obě tato přizvíska mluví pro nejnižší povrch půdy. 
Zde byla jakási spoj s druhým břehem, o čemž svědčí protilehlá poloha břehu a směr 
malostranských cest spolu s názvy Řetězové ulice a kostela P. M. „pod řetězem". Název 
„Na zábradlí" mohl vzniknout podle nějakých zátaras právě proti pronikání vody při 
vyšším stavu hladiny řeky do sítě bývalých povodňových struh, zaplavovaných jinak jen 
při nejvyšších stavech vody. Také historické zprávy o povodních nám mohou býti starým 
svědkem pro současné výsledky geologických průzkumů a podporují teorii ostrovů a praž-
ských náplav. Voda dosahovala vždy až ke kostelu sv. Mikuláše na trhu, k vratům kostela 
sv. Jiljí, nebo do kostela P. M. „na louži". , 

Před ukončením této přípravné studie, která bude sloužit k dalšímu bádání o pů-
vodním povrchu vnitřního města si dovolím shrnouti stručně dosavadní poznatky. 

Pravobřežní luh mezi ohbím řeky a maninskou terasou byl vyplněn dvěma velkými 
ostrovy štěrkopískových nánosů. Jejich povrch byl zvrásněn písčitými a písčitohumusovými 
nánosy a planinkami z jemných štěrkopísků. Tvář povrchu byla stvořena vzdutou vodou za 
náhlých a velkých povodních. Oba ostrovy jsou přibližně stejné velikosti a jejich tvar 
a povrchové zvrásnění odpovídá prudkosti toku vody, podmíněnému rozdíly absolutních 
výšek začátku a konce pevné základové podlože a složení tohoto základového materiálu. 
Mezi oběma ostrovy vznikl protáhlý meziostrov, jejž můžeme považovat i za součást vel-
kého židovského ostrova — jakýsi přechod kvality i kvantity uloženého materiálu, jež 
způsobil onen rozdíl v povrchu obou útvarů. Tyto ostrovy byly odděleny od říčního toku 
souvislým hřbetem pobřežních vyvýšenin od jižního konce hrany maninské terasy až po 
výtok struhy nad nemocnicí Milosrdných bratří na Františku. Složení těchto návrší snad 
odpovídalo dodnes existujícímu vršku nad ústím Čertovky. To by byly utvořeny se spraší, 
čímž vysvětleno i jejich zužitkování. Nejnižší místo ve zvlněném hřbetu bylo u Karlových 
lázní, kde byl brod a zmíněná zábrana. Druhý hlavní odvěký brod byl však na výhod-
nějším poněkud vyšším, ale zato delším snížení vysokých pobřežních hřbetů u předmostí 
Mánesova mostu. Za strouhou byla na místě okrsku kláštera bl. Anežky České zvýšená 
planina jemných stěrkopísků a humusů, která sloužila umístění velkých pecí. Střed pla-
niny na místě severojižního křídla kláštera s cihlovou východní fasádou byl jakýmsi 
vodním předělem zbytku luhu a přilehlé části maninské terasy, neboť těsně k ní přiléhal 
výtok struhy a pozdějšího opevňovacího příkopu. Před vzdutou vodou při povodních jistě 
částečně chránil i odvodňovací příkop, který byl též součástí pevnostního systému sta-
roměstského. S odvodňovacími příkopy a rameny řek pro povodně se setkáváme i u jiných 
měst. Za příklad povodňového ramene nám poslouží dobře kanál moskevský, dobře zna-
telný v síti starých struh z plánu Moskvy k roku 1600. Plán je umístěn při 52. straně cit. 
Škvarikovovy knihy. V této knize je otištěna i řada dalších plánů starých ruských měst, 
z nichž je patrno, že i v jejich půdorysech se odráží starý povrch půdy. I italská Pisa má 
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na levém břehu Arna stopy starých ramen vzduté vody. Staré plány mnoha západevropských 
měst, jako Londýna, Paříže, Drážďan, Magdeburku, Řezná a mnoha dalších, vykazují také 
alespoň v tazích hlavních ulic stopy původního zvrásnění povrchu půdy. Stálou zábranou 
vnikání vody při vyšším stavu hladiny do vnitra staroměstských luhů bylo jistě zmíněné 
„zábradlí14 před kostelem sv. Jana Křtitele na brodu. (Stál na místě domu čp. 205/1. v ulici 
Na zábradlí. Spojení názvu kostela sv. Jana Kř. se zátarasy před vodou vyslovil i Vilém 
Lorenc.) Vyšší maninská terasa byla rozbrázděna několika sledy povrchových útvarů. Odpoví-
dají ostrovům na staré vodoteči a jejich směr je podmíněn a dnes i dotvořen vodou z vino-
hradských a žižkovských návrší a jejich spodní terasovou vodou. Útvaru hlavních svahů se 
přizpůsobila i hlavní orientace nově založených parcel Nového Města, ač staveniště byla pod-
statně přizpůsobena nové výstavbě zemními úpravami. Ostrovy pobřežních náplav jsou 
dobře patrny i v Podskalí a části Podolí na plánu. Zmíněná tvorba malostranských bah-
nitých náplav byla podmíněna hlavně mírným tokem vzduté vody, vracené po nárazu na 
letenský masiv do ústí potoka Brusnice, čímž byl proud na levém břehu značně mírněn 
a mohl ukládat vysoké vrstvy bahen, zvyšované splašemi s přilehlých kopců. Velkou úlohu 
při osidlování území pod pražským Hradem hrála i přirozená strouha odtoku povrchových 
a křídových vod ze Strahova a Petřína. Vedla v dolní části Vlašské ulice přes Tržiště až 
přímo do Čertovky kolem severního průčelí potomního špitálu Johanitů. 

Malé zmenšení přiloženého Jiittnerova plánu Prahy, do kterého je zakreslena re-
konstrukce, jsem volil pro lepší přehled tváře celého pražského povrchu, hlavně širšího 
pražského území, které ještě v roce 1815 nebylo pokryto výstavbou lidských sídlišť z roz-
hraní našeho století, kdy společnost měla takové výrobní prostředky, že mohla terén této 
výstavbě úplně přizpůsobit. Jeho původní tvář uchovalo jen vedení hlavních cest, neboť 
jejich odvěká čára byla v hlavních rysech zachována i v novém půdoryse pražských čtvrtí 
„za hradbami". 

Na konec si dovoluji požádat laskavého čtenáře z řad vědeckých pracovníků i laických 
zájemců všech oborů, kteří mají vážný zájem o dějiny Prahy, o jejich kritické připomínky 
a příspěvky. Nechť jsou otištěny v odborném tisku jako clílčí studie k poznání Prahy před 
rokem 1230, neboť tak velký úkol poznání dějin města nemůže být zvládnut bez kritické 
spolupráce a podpory vědců všech oborů a bez připomínek z řad laických zájemců, kteří 
mají zájem co nejdříve poznat dějiny svého milovaného hlavního města v největší šíři 
a hloubce. (Obr. č. 38.) 

Dobroslav Líba l—E. Stač h—M Hada Vilímkové 

N O V Ě O B J E V E N Ý R O M Á N S K Ý D Ú M 
V T R Č K O V S K É M D O M Ě ČP. 603 V P R A Z E I. 

Nekončící objevy románských domů na Starém Městě pražském prokazují, že poznání 
kamenné románské zástavby nebylo tu doposud zdaleka uzavřeno a že lze i v budoucnosti 
očekávati velká překvapení. Nejpozoruhodnějším objevem poslední doby je jistě velký ro-
mánský dům zjištěný ve svrchním suterenu objektu čp. 603 na Starém Městě pražském, 
na nároží Celetné ulice a Staroměstského náměstí. Jádro románského domu bylo zjištěno 
přímo pod nárožím. Je to sklepní místnost, lehce kosodélného půdorysu, 11,80 m dlouhá 
a 6,70 m široká. Je zaklenuta dvěma lehce obdélnými křížovými poli s patkami vystupu-
jícími v koutech přímo od země. Obě pole klenby jsou kamenná, omítnutá; pokud je 
omítka místy opadalá, ukazují se otisky prkenného bednění. Čela klenby jsou v podstatě 
půlkruhová, vrcholnice stoupají ku středu asi o 40—50 cm. Obě pole dělí pravoúhlý, 35 cm 
široký neprofilovaný pás z cihel. Klenba má dnes výšku 310 cm. 

Omítnuté stěny i jejich částečné zatarasení znemožňují podrobnější poznání zdiva, 
toliko na jižní stěně, blíže jihovýchodního koutu místnosti jsou patrny románské kvád-
říky. Špalety původních oken byly vesměs porušeny. V severozápadním koutě místnosti 
je vloženo schodiště do spodního suterenu, dodatečně vyhloubeného pod románským pro-
storem. Právě na schodišti byly učiněny důležité poznatky, dokreslující podobu románské 
budovy. Na schodiště vstupuje se z přilehlé sklepní předsíně, obrácené do prvního pole 
podloubí, dosud zachovaným románským portálem. Byl to původně vstup do křížově za-
klenuté románské místnosti. Vstupní prostor portálu v síle zdi má špalety z opukových 
románských kvádříků s rovně začištěnými sparami. Při obou vnějších nárožích špalet, na 
straně do sklepní předsíně jsou vyzděny vyšší kvádříky 47 cm vysoké. Jsou opracovány 
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zvláště pečlivě, se zvýrazněním okrajů drobnými šikmými seky. Dobře je to zachováno na 
levé, tj. východní straně. Průchodní část portálu , je překlenuta ségmentem z lomového 
kamene s otisky bednění. Vlastní opukový portál je půlkruhový, ve světlosti 135 cm ši-
roký a původně 2 m vysoký; má pravoúhlý neprofilovaný ozub, vystupující 5 cm a široký 
27 cm. Původní úroveň prahu portálu byla o 30 cm níže než je úroveň dlažby sklepní 
předsíně. 

V prostoru vlastního schodiště po pravé, tj. po západní straně se ukazuje část ro-
mánské západní zdi domu, vyzděné z opukových kvádříků 20—25 cm vysokých s celkem 
porušenými sparami. Na schodišti je odhaleno i základové zdivo románského domu z lo-
mové opuky. Předzáklad vystupuje o 15 cm. Původní románské základy byly asi 1 m hlu-
boké. K jejich podezdění došlo až v době gotické, kdy byl vyhlouben spodní sklep. 

Románské fragmenty byly však bezpečně zjištěny i ve východním zadním sklepě, sou-
sedícím po jižní straně s krajním západním sklepem domu „U tří králů" čp. 602-1. Po-
někud nepravidelně obdélný sklepní prostor, valeně zaklenutý, má východní a jižní stěnu 
částečně z románských kvádříků. Velmi poučná je zejména východní stěna prostoru. Nad 
terenem sklepa vystupuje především drobnější lomové zdivo do výše asi 110 cm, kde pak 
ustupuje asi o 5 cm do nového líce, vyzděného ze zcela rozdílného materiálu, velkých 
lomových kvádrů. Ve výši 185 cm od terenu sklepa se jeví ve východní zdi další 10 cm 
ústupek a nad ním pak až k vrcholu cihlové klenby i výše stoupají románské kvádříky, 
částečně s porušeným povrchem a místními vysprávkami. I spáry jsou velmi nezřetelné. 
Přesto však je po očištění románský původ zdiva velmi dobře zřetelný. Horní ústupek 
značí románský předzáklad. Původní základy byly toliko 70—75 cm vysoké, k jejich po-
dezdění drobnějším lomervým materiálem došlo až při pozdější gotické výstavbě. V levém, 
tj. severovýchodním koutě místnosti zabíhají kvádříky za její severní zeď, která je k nim 
toliko přiložena, kdežto v pravém, jihovýchodním koutě je zřetelná vazba s kvádříkovým 
zdivem, přebíhajícím po celé délce jižní stěny sklepa. I tu se projevuje vystupující ro-
mánský předzáklad. Vzhledem k omítce nelze tu přesněji určiti běh románské základové 
spáry. Zdá se však, že tato klesá směrem do náměstí. Nad úskokem předzákladu stoupají 
dvě až tři vrstvy románských kvádříků o výšce až 38 cm. V této úrovni je pak založena 
patka cihlové klenby. Zajímavá situace se jeví — ovšem nejasně — i v jihozápadním koutě 
místnosti. Kvádříky zabíhají zde zřejmě za její západní zeď, která je částečně z cihlo-
kamenného matériálu. Její dolejší Část je však čistě lomová. Do výše 80 cm na terenem 
sklepa je tato západní zeď svázána se zdí jižní, kdežto výše lomové, původně základové, 
zdivo jižní zdi probíhá. 

Zjištěný velký románský objekt nevznikl zřejmě najednou. Nejstarší je nárožní dům 
o dvou křížových polích, datovaný zhruba na přelom 12. a 13. století. Samostatně byl po-
staven románský objekt na východ odtud; jeho bližší disposici ovšem neznáme. Lze jen 
bezpečně souditi, že obě zjištěné zdi jsou vnitřním lícem místnosti značně větší než je 
nynější sklep. Budova měla zřejmě hospodářský charakter. 

Nález románského domu v nároží Celetné ulice a Staroměstského náměstí má pro 
poznání půdorysného vývoje Starého Města jistě mimořádný význam. Dům totiž určuje 
bezpečně, že uvedené nároží jest již románského původu a ve své disposici nezměnilo se 
od počátku 13. století až do dnešní doby. Zjištěný dům dokazuje jednak existenci východní 
strany Staroměstského náměstí již v době románské a doplňuje současně naši představu 
tehdejší západní části Celetné ulice s románskými domy ve stejné uliční čáře jako dnes. 
Původní výšku nárožní části románského domu nelze bez hlubšího průzkumu odhadnouti — 
soudě podle plánu — stoupá románské zdivo nejméně do dnešního přízemku, někdejšího 
prvňího poschodí. (Obr. č. 16—21.) 

J. Líb al o v á — M. V ilímk o v á 

N E Z N Á M Ý R O M Á N S K Ý D O M V C O L L O R E D O -
M A N N S F E L D S K É M P A L Á C I ČP. 1 8 9 - 1 . 
k A S T A R É M M Ě S T Ě P R A Ž S K É M . 

. Podrobný stavebně historický průzkum bloku domů mezi ulicemi Karlovou a Anen-
skou obohatil naše znalosti o románském osídlení Starého města Pražského o nový, zají-
mavý nález. Pod bývalým Colloredo-Mannsfeldským palácem, čp. 189-1, byl ve sklepích, 
na rozhraní mezi hlavní budovou a východním1 dvorním křídlem zjištěn poměrně dobře 
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zachovaný prostor románského domu. Sklepní místnost, dnes přístupná z předsklepí prů-
chodem mezi dodatečně vloženými massivy zdiva, je v prostorovém účinu porušena čtyřmi 
mohutnými barokními kamennými pilíři, které nesou hlavní schodiště paláce. Románský 
prostor má rozměry 630X500 cm a je zaklenut křížovou kamennou klenbou s otisky bed-
nění a hranami ostře vybíhajícími z rohů. Dnešní výška místnosti, jejíž podlaha byla ne-
pochybně oproti původnímu stavu značně zvýšena, je 265 cm, klenební patky v rozích jsou 
v úrovni podlahy, čela klenby půlkruhová, klenební hrany se do středu vytrácejí. Vrchol-
nice stoupají směrem do středu klenby asi o 30 cm oproti čelům. Na východní straně 
sklepa se zachovalo původní řádkové románské zdivo téměř v celém svém rozsahu. Výška 
kvádříků se pohybuje mezi 20—30 cm, jejich povrch je pouze hrubě opracovaný, spáro-
vání není příliš pečlivě provedeno. Asi uprostřed zdi jsou patrné cihelné vysprávky. Ve 
vrcholu, pod čelem klenby je zazděna opuková hlavice jednoduchého tvaru se zkosenou 
hranou. Měřitelná část je 33 cm d.ouhá, zkosení má šířku 11 cm. Další úsek kvádříkového 
zdiva je dobře patrný na jižní straně, v mezeře asi 190 cm široké, mezi východní stěnou 
a vestaveným barokním pilířem. Na severní straně je románské zdivo viditelné mezi pilíři 
v úseku širokém 172 cm. Kvádříky jsou na této straně nižší, výšky se pohybují mezi 
9—16 cm. Konečně je asi 2 m široký úsek kvádříkového zdiva patrný mezi pilíři na zá-
padní straně sklepa. 

Na jižní straně je k románské místnosti připojen malý, valeně klenutý sklípek, vy-
zděný lomovým kamenem; v tomto drobném prostoru nebyl žádný fragment kvádříkového 
zdiva zjištěn. 

Po severní straně sousedí s románským prostorem úzká chodbička, přístupná z před-
sklepí velmi těsným průchodem pod cihelným záklenkem, vloženým mezi původní klenbu 
a barokní pilíř po jižní straně. Chodbička je valeně zaklenuta půlkruhovou klenbou z go-
tických cihel formátu 7,5X13X26 cm, kladených podélně. Na východní straně je tato 
klenba ukončena pasem, ve vrcholu o 23 cm nižším a asi 65 cm hlubokým, vyklenutým 
z nízkých (6 cm vysokých) cihel barokního formátu s použitím i jiných velikostí. Pod 
tímto pasem je Čelní zeď, vyzděná z lomového kamene. Jižní stěna chodbičky má ve 
spodní části asi 5—6 dobře zachovaných řádků románského kvádříkového zdiva, které se 
shoduje s vnitřním lícem v sousedním románském prostoru. Nad kvádříky, pod patkou 
cihelné klenby pokračuje zdivo lomové. Celá severní stěna drobného prostoru je z go-
tických cihel výše uvedeného formátu, v polské vazbě. Gotické zdivo zasahuje na vý-
chodním konci asi ještě do hloubky 26 cm pod zmíněný pas, načež následuje svislé vy-
bourání od země až k patce pasu a pak mezera asi 35 cm široká, vyplněná smíšeným, 
cihlokamenným zdivem, špatně vázaným. Cihelná zeď je posazena na kamennou, asi 40 cm 
vysokou podezdívku. Sklípek má na několika místech zachovánu původní, tenkou gotickou 
omítku. 

Nově objevený románský dům sestával — podle dosavadního zjištění — toliko 
z jedné, lehce lichoběžné místnosti s křížovou klenbou. Celistvost prostoru porušují ve-
stavěné pilíře. Barokní přestavba nepochybně také odstranila nebo zakryla všechny de-
taily, jako např. vstupní portálek a okenní otvory. Poměrně méně kvalitní zdivo pouka-
zuje k tomu, že dům vznikl patrně až v raném 13. století. Nepochybně ještě.v tomto 
století byla k němu po severní straně připojena — a to ještě na románském původním 
terénu — úzká chodbička se severní cihelnou zdí a cihelnou, půlkruhově valenou klenbou. 
Tento motiv je disposičně vysloveně románský — jako analogii uvádíme např. románský 
dům v Celetné ulici pod čp. 558-1. 

Nedávno objevený dům pod čp. 189-1 je doposud jediným známým románským 
obytným stavením situovaným v tak těsné blízkosti vltavského břehu. Stál na svahu kle-
sajícím směrem ke kostelu sv. Jana na Zábradlí a byl patrně součástí románské dvorcové 
zástavby nad řekou. Stoupání terenu směrem ke Karlově ulici bylo tehdy jistě značné; dnes 
se projevuje rozdílnou úrovní románského přízemí a pozdějších gotických sklepů — po-
dlaha románského stavení byla o mnoho níže než podlaha sklepních prostor pod uličním 
traktem paláce. Po zboření kostela sv. Jana na Zábradlí je nově objevený dům jediným 
románským fragmentem v této oblasti. Z jeho existence lze usuzovati, že v nejbližším 
okolí paty románského mostu Juditina stálo snad více kamenných domů dvorcového cha-
rakteru, jež byly nepochybně zničeny při budování komplexu Klementina. (Obr. č. 22—23.) 
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D. Líbal — M. Vilímkova: 

J E D N O T R A K T O V É G O T I C K É D O M Y 
N A S T A R É M M Ě S T Ě P R A Ž S K É M . 

Studiu vývoje disposice i vybavení středověkého a novověkého domu až včetně 19. 
stol. byla dosud v odborné architektonické i uměleckohistorické literatuře věnována re-
lativně nepatrná pozornost. Souvisí to především se skutečností, že obecný zájem se sou-
střeďoval na stavební projevy umělecky náročné i veskrze monumentální, k nimž obytné 
měšťanské domy v převážné většině nepatřily. I v obsáhlejších studiích o profánní archi-
tektuře byla městským domům věnována namnoze jen sporadická pozornost. 

Náznakem velkého obratu v zájmu o tuto thematiku jsou práce V. Dražana1) a V. 
Mencla,2) i nepublikovaná disertace J. Herouta,3) které se v naší odborné literatuře vlastně 
poprvé pokusily o zevrubnější studium thematu středověkých a renesančních domů. Men-
clova práce je vlastně synthesou tehdejších poznatků o městském domě od doby románské 
až po renesanci. 

Krátce po vyjiti Menclova článku přikročilo se v rámci Státního ústavu pro rekon-
strukci památkových měst a objektů k široce založenému výzkumu historických českých 
měst v čele s Prahou. Od samého počátku práce bylo zřejmo, že zástavbu našich měst 
tvoří dosud převážně středověké a renesanční domy. V průběhu výzkumu posledních tří 
let byly pak zjištěny desítky velmi pozoruhodných půdorysných i disposičních typů, takže 
rouška zastírající dosud tuto neprobádanou stránku života a práce našich předků se po-
číná rychle odhalovati. 

Naše krátká studie se zabývá toliko zcela uzoučkým výsekem z mohutného vývo-
jového proudu disposic středověkých domů. Je však zajímavým dokladem jejich velké 
pestrosti. Typickým rysem gotických parcel je zpravidla jejich hloubkovost, udávající zá-
kladní charakter i půdorysné disposici a výstavbě středověkých domů, dosahujících u nás 
hloubky až 30 m i více.. Tím zajímavější je však skupinka domů na Starém městě pražském, 
jejichž půdorys je vskutku v naprostém protikladu k naznačeným obecným gotickým zvyk-
lostem. Podélná osa budovy tu neprobíhá kolmo k uličnímu průčelí, ale rovnoběžně s ním, 
takže vzniká mělká, šířková disposice, otevřená do ulice a zčásti do dvora množstvím 
okenních os. 

Nejlépe zachovaným a současně nejnázornějším příkladem tohoto typu je dům čp. 
602-1 v Celetné ulici, zvaný „U tří králů". Je to dvojposchoďová, devítiosá budova, která 
má doposud oba původní strmé gotické štíty i krov. Základem disposice, opakující se od 
sklepů až po druhé poschodí, jsou dvě hloubkové střední zdi rozvrhující půdorys domu 
na tři poněkud nestejné díly, levý lehce hlubší než oba ostatní. Uprostřed disposice, v pří-
zemku, dnes s renesanční klenbou s lunetami, byla původně asi plochostropá vstupní síň, 
kdežto vpravo se zachovala doposud dvě pole křížových kleneb s takřka zalomenými čely, 
bezpečně středověkého původu. Levá, hlubší část budovy je dnes rozdělena příčnou zdí na 
dvě místnosti; soudě podle sklepa byl tu však ve středověku prostor jediný. Gotické jsou 
všechny sklepní klenby. 

Největší pozoruhodnosti domu shledáme však až nad hlavní římsou. Stojí totiž oba 
strmé trojúhelné gotické štíty, levý západní kamenný, pravý cihlový, zděný v polské vazbě 
z cihel o rozměrech 7,5X12,5X26,5 cm, s jednostranně podřezávanými sparami. Na straně 
do ulice je rameno východního štítu stupňovité, se zuby odpovídajícími vždy výšce cihel. 
Jednotlivé stupně jsou nahoře na vnitřní straně šikmo zkoseny. I kamenný štít měl po-
dobné zuby; starý stav je tu však značně rozrušen. 

Skutečným klenotem středověkých řemesel je však zachovaný gotický krov domu.4) 
V plné vazbě jsou krokve vyztuženy hambalkem ve výši 3 m nad podlahou půdy i ham-
balkem hřebenovým, dále patečními stojkami a vzpěrami, které vytvářejí ondřejský kříž. 

*) V. Dražan, Gotický a renesanční městský dům z jižních Čech a Moravy, Zprávy pa-
mátkové péče X, (1950), 129 a d. 

2) V. Mencl, Měšťanský dům českého středověku, Zprávy památkové péče XIII. (1953), 
161 a d. 

3) J. Herout, Vývoj gotického domu měšťanského v Čechách, disertační práce Karlovy 
university v Praze z r. 1952. 

4) Analysou krovu se zabýval v nepublikované práci P. Korčák. 
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V prázdných vazbách chybí zkřížené vzpěry. Spojení krokví a ostatních částí krovu děje 
se přeplátováním, zajištěným kolíky z tvrdého dřeva. Otisk odstraněného hambalku vazby 
přiléhlé ke štítu prokázal zajímavý středověký stavební postup. Nejprve byl vyzdvižen krov 
a teprve k němu byl přizděn štít. 

Význam domu čp. 602 spočívá tedy netoliko v jeho pozoruhodné disposici, ale i v do-
chovanosti jeho součástí, včetně štítů a krovu. 

V souvislosti upozorňujeme na sousední dům Týnské fary čp. 601-1, který měl pů-
vodně obdobnou disposici, rovněž jednotraktovou s mělkým výstupkem na severovýchodní 
straně. 

Dalším vynikajícím příkladem šířkové disposice je jiný objekt v Celetné ulici, totiž 
gotický dům obsažený v předním traktu hlavní budovy někdejšího Millesimovského paláce, 
čp. 597-1. Celek předního traktu je podsklepen, původně zřejmě jediným, obrovitým va-
lené zaklenutým prostorem. Přízemí sestává z několika místností. Od leva je to úzký 
prostor s novější valenou klenbou, dále rozlehlá síň valeně zaklenutá s trojúhelnými lu-
netami s parabolickými čely, za níž následuje někdejší průjezd s dvojicí barokně upra-
vených gotických křížových kleneb a konečně zcela vpravo dvě příčné místnosti s va-
lenými klenbami. Středověký rozvrh přízemku stoupá částečně i do pater. 

Zajímavostí domu jsou opět oba zachované gotické cihelné štíty, které byly na se-
verní straně rozšířeny barokním přizděním při palácové přestavbě domu. Ve východním 
štítu je asi uprostřed zazděný otvor s půlkruhovým cihelným záklenkem, ve štítu zá-
padním má záklenek segmentový, provedený dvojí řadou cihel. Nad ním je vysoké, úzké 
štítové okénko, ukončené nahoře dvěma proti sobě položenými vykrojenými tvarovkami. 
Po stranách druží se k němu dvojice drobných čtvercových otvorů. Gotické zdivo je 
z cihel 7,5 cm vysokých, s proláklým spárováním. 

Podle Wernerova pohledu na Celetnou ulici ze čtyřicátých let 18. století byly oba 
štíty oboustranně stupňovité. I u tohoto domu je tedy bezpečně prokázán původní stře-
dověký stav. Dnešní pozdně barokní fasáda má osm okenních os. 

Ještě výraznějším zástupcem studovaného typu byl nedaleký dům „U koz" čp. 595-1, 
jehož gotický stav nelze však rekonstruovati s takovou jistotou jako u obou předchozích 
objektů. Středověkého původu je nepochybně i tu celý přední trakt hlavního křídla budovy 
do Celetné ulice, dnes s šestnáctiosou, vrcholně barokní fasádou. Jako v předchozích pří-
padech byl tento trakt rozvržen původně na pět místností, tři střední jsou hloubkové, 
takřka stejně velké, pravá skoro čtvercová, krajní levá obdélná. Dlužno se domnívati, že 
i tento značně bizarní objekt rostl do dvou poschodí. 

K uvedené skupině řadí se zřejmě i gotický, původně jednoposchoďový dům „U tří 
ořechů", čp. 632-1, v ulici Týnské — opějt jednotraktové disposice, ovšem s ustupujícím 
krátkým křídlem po západní straně. 

Významným zjevem skupiny je i dům „U dítek", dnešní Colloredo-Mannsfeldský palác 
čp. 189-1 v Karlově ulici. Gotický stav je zde ovšem zřetelný toliko ve sklepích. Od leva 
do prava následují dva hloubkové sklepy s lomenou valenou klenbou s vrcholnicí kolmou 
k ulici, napojené na starší disposici, vyjádřenou především nově objeveným jádrem ro-
mánského domu. Pod pravou částí domu až k podjezdu na konci ulice Karoliny Světlé pro-
stírá se velký sklep s valenou klenbou, jejíž vrcholnice běží rovnoběžně s ulicí Karlovou. 
Tato část paláce má v barokní fasádě devět okenních os. 

Stáří zmíněných příkladů nelze snadno určiti vzhledem k nedostatku typických archi-
tektonických detailů. Obecně možno zdůrazniti, že ve všech případech zachycují prameny 
14. století a případně počátku 15. věku na místě dnešního objektu toliko jediný dům, jehož 
velikost vysvítá i z poměrně vysokého tehdejšího ocenění. Nejstarší architektonické rysy 
projevují lomeně valeně zaklenuté sklepy domu čp. 189-1, které vznikly jistě již ve druhé 
polovině 14. století. Třebas určité nesrovnalosti naznačují možnost dodatečného prodloužení 
domu směrem k řece, je takřka jisto, že jako celek, až k ulici Karoliny Světlé, stál již před 
husitskými válkami. 

Obdobně lze souditi i o domě „U tří králů", čp. 602-1 v Celetné ulici, který byl po-
staven nejspíše současně s novou výstavbou Týnského kostela v průběhu poslední třetiny 
14. století. Vysoká cena domu, odhadnutého ještě v roce 1429 na 150 kop českých grošů 
dokládá, že tehdy stála již dnešní dvojposchoďová budova. 

Předhusitské době patří jistě i letmo zmíněné objekty čp. 601 a čp. 632-1. Poněkud 
méně jasná je situace u dalšího mohutného domu čp. 597-1, kde dlužno předpokládati in-
tensivní výstavbu až k samému počátku renesance. Analogicky podle domu „U tří králů" 
lze však rovněž souditi, že dvojpošchoďový přední trakt do ulice Celetné s oběma gotic-
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kými štíty je v jádře již předhusitský. Obdobně platí to snad i o mohutném, stavebně 
jednotném předním traktu blízkého domu „U koz" čp. 595-1. 

Disposiční skupina jednotraktových domů patří beze sporu k největším zvláštnostem 
středověké profánní architektury u nás. V případě domů čp. 601, 602 či 632 na Starém 
městě Pražském lze situování domu podél ulice lehce vysvětliti z konfigurace celého bloku. 
V obou prvních případech bránil vytvoření hloubkových parcel Týnský kostel, u domu 
„U tří ořechů" pak hradba královského Ungeltu. 

Zcela rozdílné podmínky zjišťujeme však u ostatních domů. Nic tam nebránilo vy-
tvoření tradiční hloubkové disposice. Společným rysem parcel domů čp. 189, 595 a 597 
jest však jejich veiikost, zejména šířka. 

Lze tudíž z popisovaného zjevu jednotraktových šířkových gotických disposic dovo-
zovati, že běžné hloubkové disposice byly podmíněny výhradně tvarem parcely. Tam, kde 
šířka parcely umožňovala jiné řešení, mohly vzniknouti i domy šířkové, které mají vlastně 
charakter běžných hloubkových troj — i více traktových disposic, otočených .toliko o 90 
stupňů. Netřeba zvláště vytýkati, že taková osová proměna měla pronikavý vliv na lepší 
zhodnocení a obyvatelnost budovy. Všechny její místnosti byly přímo osvětleny a to do-
konce často na obou stranách a byly přímo přístupny z pavlačí, které nutno si představit! 
při dvorním průčelí domů. Jsou tedy šířkové jednotraktové disposice výrazem velmi po-
zoruhodného přehodnocení běžného typu středověkých domů, podmíněného speciálními 
okolnostmi. Uvedené příklady nejsou přirozeně zdaleka vyčerpávající, s obdobnými řešeními 
setkáváme se netoliko v Praze, ale i v městech venkovských. 

Gotické budovy šířkového půdorysu jsou však toliko jedním článkem nevyčerpatel-
ného bohatství středověkých domů našich historických měst. (Obr. č. 24—27.) 

Josef May er: 

P R A Ž S K A A R C H I T E K T U R A A K O V O V Ý D E T A I L . 

Velké panoramatické pohledy, interiéry pražských ulic a náměstí, průčelí měšťanských 
domů a paláců, to vše můžeme nazvat makrokosmem historických památek Prahy. Existuje 
však též mikrokosmos architektury. Jsou to nesčetné detaily, jejichž součtem je typické 
kouzlo prostředí pražských historických čtvrtí. Domovní znamení, sochařská výzdoba attik, 
portály, drobný plastický detail, pavlačová zábradlí, domovní vrata, dveře i okna a jejich 
kování jsou nevyčerpatelným bohatstvím tvárů a linií. Jsou skutečně nevyčerpatelným bo-
hatstvím, pokud jde o zásobu proměn a obměn, určovaných slohovým vývojem, avšak 
pokud jde o množství, bedlivý ochránce památek pozoruje, jak ten Či onen detail, který 
ještě na poslední obchůzce udivoval jeho oko svou krásou, zmizel neznámo kam. Tato sku-
tečnost nutí k vážnému zamyšlení. Maně se vynoří vzpomínka na komisi, při níž prof. 
arch. Pavel Janák ukazoval nám, mladší generaci, jak při opravách domů v Jiřské ulici 
na Hradě dbal na to, aby i nejdrobnější detaily architektury a jejího vybavení byly za-
chovány nebo nahrazeny novými tak, aby nerušily celkový ráz historické stavby. Vyprávěl 
nám o svých starostech, co si počít s kováním oken, z nichž některá si uchovala staré 
barokní závěsy a některá už měla kování novodobé a dokonce nevkusné, rušící. Varoval 
před podceňováním těchto zdánlivých maličkostí, s nimiž je nutno počítat, i když nejsou 
staré detaily k disposici, jinak historická stavební památka, třeba s velkým nákladem opra-
vená, působí jako plagiát a ztrácí půvab svého stáří. V poslední době dochází k časté vý-
měně oken a dveří, jejichž dřevěné součásti, zejména tam, kde jsou vystaveny působení 
povětrnostních vlivů, podléhají snadno zkáze, a to bývá příčinou i vyřazení kovových de-
tailů, které by mohly ještě sloužit dále. Jindy vlivem špatného udržování kovové součásti 
korodují a postihuje je stejný osud. Účelem tohoto článku je upozornit na kovové části 
architektury, na jejich význam a důležitost pro působení historické stavby jako celku 
a upoutat k nim pozornost pracovníků, kteří se zabývají údržbou historických staveb ze-
jména v městských reservacích. Především pracovníci obvodních stavebních podniků by 
měli věnovat těmto detailům velkou péči. 

Kov měl ve stavebnictví poměrně široké uplatnění, jak dosvědčuje řada pramenů. 
Jsou známy písemné zprávy, doložené věcnými zjištěními, které nás informují o užití ko-
vových klínů, spojujících kamenné kvádry gotických staveb. Časté jsou železné kleštiny, 
které zachycují roztlak klenebních oblouků zejména na renesančních arkádových loggiích 
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nebo svazující kvádrové zdivo věží. V tomto článku chtěli bychom se zabývati nikoliv tě-
mito po výtce tektonickými součástkami stavby nýbrž kovovými články oken, dveří a 
střech, na nichž se téměř vždy odráží výtvarný záměr právě tak jako na různých ko-
vových článcích ukončujících, u kterých funkce výtvarná je v podstatě funkcí jedinou. 

Poměrně nejméně ohrožena, a tudíž v celkem souvislé vývojové řadě zachována, je 
skupina mříží, uzavírajících světlíkové naddveřní otvory pražských portálů. Úzké ulice 
s poměrně vysokými domy byly prostředím, které si vynutilo takovéto osvětlení přízemních 
mazhauzů síňového měšťanského domu, jenž se objevuje již od konce století 14. a je ty-
pickým pro celé 15. a 16. století. V 16. století je velmi časté t>světlení dolní síně pra-
voúhlým zamřížovaným okénkem, zapojeným do architektonického systému portálu. Nejde 
jen o jednoduché menší portálky, např. portálek staré jindřišské fary čp. 974/11 z r. 1588 
nebo dvorní portálek domu čp. 145'I v Karlově ulici, vedoucí do dvorka domu čp. 152/1 
tamtéž, jichž je dosti na Starém Městě, Malé Straně i Hradčanech, ale tento systém osvět-
lení přízemního mazhauzu byl užit i na honosném portálu aomu čp. 475'í U dvou zlatých 
medvědů v Melantrichově ulici. Mříže jsou zhotoveny z oblých provlékaných železných 
prutů, zpevněných mnohdy jedním nebo několika kruhy rovněž provlékanými. Tyto zpev-
ňující kruhy mají též estetickou funkci, jak dokazuje roztepávání jejich prutů v závitnice. 
Mříž z provlékaných oblých prutů je znázorněna na strahovském oltáři zhotoveném 
mistrem litoměřického oltáře v prvém desetiletí 16. století, užívá se však ještě hluboko 
v 17. století. 

Jiným způsobem osvětlení přízemních prostor síňových domů je zamřížovaný otvor 
v horní části vrat u portálů zaklenutých půlkruhově. Z údobí, pozdní renesance uvádíme 
příklad na vratech domu čp. 465/1 v Melantrichově ulici, datovaný nápisem na dubových 
vratech do roku 1615. Oblé pruty provlékl kovář do umného vzorce soustředných křivek, 
vytvářejících ve středu šachovnicový motiv. Toto schéma je koncem 16. století a na po-
čátku 17. obecným slohovým majetkem a v kovářském řemesle je nejvýrazněji užito na mříži 
hrobky českých kráiů ze třetí čtvrtiny 16. stoletím jinak je také častou kaligrafickou 
ozdobou listin této doby (např. na dekretu českých direktorů o finanční a vojenské situaci 
v zemi z r. 1619 ze SÚA, vystaveném pod č. katalogu 226 na výstavě archivních doku-
mentů na pražském hradě). Světlíková mříž domu čp. 465/1 byla zřejmě dále vzorem ob-
dobnému řešení na vratech hned sousedního domu. Vročení této mříže je opět přesně 
určeno nápisem na vratech do r. 1616. 

Zjednodušení, které se projevuje na pražských portálech druhé poloviny 17. století 
oproti bohatství renesančních portálů předchozí slohové etapy, zjišťujeme i na jejich svět-
líkových mřížích. K osvětlení průjezdu využívá se opět zamřížovaného otvoru v záklenku. 
Nad vraty domu čp. 205/III v Nerudově ulici na Malé Straně utvářejí provlékané pruty 
kosočtverečný vzor se středním kruhem, z nějž vybíhají čtyři polozavinuté výběžky. Jsou 
to však již pruty hranolové. 

V době kolem roku 1700 nabývají světlíkové mříže domovních portálů opět boha-
tosti a složitosti. Typickou ukázkou jsou vrata domu čp. 378/III v Karmelitské ulici. Zá-
kladem ornamentiky světlíkových mříží jsou rozviliny uspořádané symetricky po obou 
stranách zdůrazněné svislé osy. Železné pruty jsou oblé, provlékané, s hojným roztepa-
nými lístečky zejména na ukončení rozvilin. Mříž je opět pevně datována do r. 1704 ná-
pisem na portáiu, k němuž se ještě vrátíme, neboť pozornosti si zaslouží ještě jeho vrata 
ozdobně Dobíjená plechem a klepadlo. 

Koncem třetího desetiletí 18. století ozývá se na světlíkových mřížích pásková orna-
mentika spolu s ornamentem mřížkovým. Zdobné motivy světlíkových mříží jsou rozhoj-
něny Čabrakami, maskami i vytepávanými antikisujícími bustami. Některé zdobné motivy 
vystupují ze základní roviny, čímž se zesiluje plastičnost mříže. Takovéto mříže se za-

chovaly na portále domu čp. 550/1 na Staroměstském náměstí a též portály Hartigovského 
paláce čp. 259/III na Malostranském náměstí mají světlíkové mříže takřka shodné. 

Světlíková mříž užívá se ještě počátkem 19. století. Je sampzřejmé, že značné rozdíly 
slohové projevují se i zde. To dokazuje portál domu čp. 257/1 na Betlémském náměstí, kde 
plochý segmentový otvor nad vraty je vyplněn kovaným monogramem a datem 1828. 

Vrata pobíjená plechem nebo přímo kovová se vyskytují řidčeji. Z materiálu, zacho-
vaného dosud in situ uvádíme velmi pěkná domovní vrata, která uzavírají průjezd domu 
čp. 378/III v Karmelitské ulici, o jehož světlíkové mříži jsme se již zmínili. Vrata jsou po-
bita plechovými pásy, překrytými užšími pruhy plechu a vytvářejí kosočtverečná pole 
vyplněná typickým, pomocí matric vybíjeným ornamentem. Hřeby v průsečících pruhů jsou 
zdobeny velkými plastickými rosetami, jejichž listy jakoby rotují. Malé dveře ve vratech 
pro pěší jsou lemovány polovypuklým rámcem, rovněž vytepaným z plechu a nápodobu-
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jícím polosloupky a půlkruhovou archivoltu. Železné klepadlo je vykováno v podobě sty-
lisovaného delfína. 

Dům čp. 344/1 na Perštýně má železná vrata z první čtvrtiny 19. století se zajíma-
vými litými palmetovými ozdobami, kombinovanými cjeometrisujícími vzory. Z r. 1824 
ja mříž, nahrazující domovní vrata domu čp. 544/III v Říční ulici. Datování je určeno leto-
počtem, jenž doprovází monogramem I L. 

S proměnou měšťanského domu rodinného v dům užívaný více nájemníky, vznikají 
pavlače, opatřované velmi často železným zábradlím. Pěknou ukázkou kované barokní 
pavlače je pavlač západního traktu domu čp. 436/1 u Železných vrat v Michalské ulici, 
datovaná roztepanými listy středních prutů do počátku 18. století. Mladší je kované 
zábradlí pavlače druhého patra v domě čp. 465 v Melantrichově ulici, datované mřížkovým 
ornamentem do konce 30. let 18. století. Je škoda, že v I. patře bylo toto dekorativně 
velmi působivé zábradlí vyměněno za jednoduché nenáročně řešené z konce 18. století. 
Dům čp. 405/III v Karmelitské^lici má pavlačové zábradlí lité z doby kolem r. 1800. Elipsy 
navzájem se protínající jsou na místě styku vyzdobeny klasicistní rosetou. Zábradlí je 
zpevněno železnou kovanou tyčí zavázanou pomocí oblouku do obvodového zdiva dvorního 
průčelí. Kolem poloviny 19. století projevují se v pavlačových zábradlích dobové gotismy. 
Z mnoha zábradlí tohoto typu uveďme zábradlí karlínského domu >u Dělokříže čp. 128/X, 
jež je připevněno obdobným systémem oblouků do zdiva domu jako je tomu u domu 
čp. 405/III. 

Z ostatních druhů kovových detailů architektury uvedeme ještě okapové konsoly, za-
chované na mnohých domech Starého Města i Malé Strany. Typickou ukázkou za všechny 
jsou konsoly, nesoucí okapy v nádvoří Clam-Gallasova paláce, datované dokončením jeho 
výstavby v druhém desetiletí 18. století. Zajímavá je také otočná konsola na lampu z po-
čátku 18. století pod svatojánským obrazem ve dvoře domu čp. 19/111 na Valdstýnském 
náměstí. Podobných konsol s lucernou na světlo pod obrazem světce je v Praze více. 

Klepadla a kliky vrat patří k drobným, za to však nejpůvabnějším kovovým detailům 
pražské architektury. Zachytiti jejich vývoj aspoň ve stručné zkratce vyžádalo by si 
mnohem rozsáhlejší práci a především bohatější obrazovou dokumentaci. Klepadla a kliky, 
závěsy vrat a oken — to je onen mikrokosmos pražské architektury všem známý a přece 
takřka nepovšimnutý, neboť otvírati vrata šlechtického paláce nebo měšťanského domu 
starou klikou je věc všední a běžná a tudíž samozřejmá. Ruší nás to teprve tehdy, když 
stará kovaná nebo litá klika, která byla v souladu se slohovou formou portálu a vrat, prů-
čelí a celé budovy, je vyměněna za novodobou kliku slohově amorfní nebo dokonce za 
kliku z umělé hmoty. Jak to působí, můžeme si ověřit na starých rokokových dveřích, 
vedoucích na pavlač domu čp. 464/1 v Melantrichově ulici, kde byla osazena moderní klika 
namísto kliky soudobé s dveřmi. Jiné poučení podobného druhu získáme v tomto směru 
v nedávno rekonstruovaném domě U Censorů v ulici U obecního dvora na Starém Městě. 

Kolik půvabu a jemné krásy je skryto v kované růžičce klepadla z 18. století domu 
qp. 175 ve Sněmovní ulici. Jakou péči věnoval kovář nýtu dřevěných, bohatě řezaných vra* 
z roku 1615 vedoucích do domu čp. 465/1 v Melantrichově ulici. Do hlavice nýtu je vytepán 
ornament zjednodušených palmetek, vyrůstajících ze středního čtverce, zdrsněného lehce 
vyťukanými důlky. I pod silnými nánosy lakových barev zachovalo si kování okna v domě 
čp. 475/1 v Melantrichově ulici ladnost asymetrických křivek plammkového ornamentu z po-
loviny 18. století, tedy z doby, v níž honosný renesační dům s gotickým stavebním jádrem 
dostal namísto volutových štítů s koulemi dnešní vikýře s rozvoiněnými římsami. Z těže 
doby jsou i dřevěná vrata s kováním a klikou. Zejména kování vrat zadní strany, obrácené 
do mazhausu si zaslouží pozornosti, neboť zámek a celý mechanismus zástrček a závor, 
bohatě zdobený, plně funguje. Okno s kováním z poloviny 18. století v prvém patře domu 
čp. 475/1 zachovalo se bohužel jen jedno, neboť jsou to právě okna, při jejichž výměně do-
pouštějí se pracovníci domovní údržby nejvíce chyb (bezohledná změna počtu okenních ta-
bulek, mrtvá profilace rámů, pokud se vůbec dá mluvit o nějaké profilaci a podobně). 

Odpusťte, bude-li se vám zdát závěr tohoto pojednání příliš pathetický, avšak nelze jinak 
než zakončit mnohokráte opakovaným ba zprofanovaným zjištěním, že Praha je krásná. Je 
skutečně krásná, a to nejen v panoramatickém záběru, ale i v pohledu takřka drobnohledném. 
Panorama Hradčan není nutné již popularisovat, avšak mikrokosmos pražských stavebních 
památek, jak jsme nazvali drobný stavební detail, nám hyne před očima, a proto je nutné 
neustále upozorňovat na jeho cenu a význam pro celkové působení historické památky a ce-
lého prostředí historické Prahy. (Obr. č. 28—36.) 
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Viktor Durlin: 

O O M Y L E C H N E B O N E D O S T A T E Č N Ý C H Z P R Á -
V Á C H , T Ý K A J Í C Í C H SE N A Š E H O M I L É H O 
S M Í C H O V A , N A K T E R É J S E M P Ř I Š E L P Ř I S V É M 
D L O U H O L E T É M S T U D I U . 

SMÍCHOV. 

Již samotné pojmenování města „Smíchov" bývá všelijak vykládáno. Někde se tvrdí, že 
Smíchov dostal jméno pro smích ďáblů, když proradný Rohovic se oběsil, druzí tvrdí, že 
H ^rvmjr se smál po štascném přeskoku hradeb a ujížděl k Radotínu, nejvážnějši o 'k soud . e 
jméno vzniklo podle „smíšení" osadníků v době, když klášter Kartouzský rozdělil pole. iež 
mu byla věnována Janem Lucemburským, na 24 dny právem emphiteutickým. Ale v samých 
Čechách bylo sta podobně založených osad a měst a nikde se osadníci nesmíchali, jen na 
Smíchově. A při tom se klidně tvrdí, že Zlíchov má jméno po Žlechovi. Proč by tedy Smíchov 
nemohl mít jméno po Směchovi, což je české jméno sv. Gelasia? Nelze ho sice nějak listinou 
dokázati, Zlecha však také nikde nikdo nenašel. 

ZAHRADA KINSKÝCH. 

V článku, který jsem četl v „Časopise čes. společnosti přátel starožitností" z r. 1914, 
bylo mi nápadné, že zahradník při počátku úpravy této zahrady navrhuje kněžně, aby domek 
patrový byl proměněn v hostinec jako v e d l e j š í Buquoika. Portheimův dům (Dienzenhof-
ferův) vedle kostela sv. Václava byl „vedlejší" pro zahradu Kinských ? To mne jako starého 
Smíchováka zaráželo a bylo mi nepochopitelné 35 let. Až při vypisování Smíchova z viničních 
knih jsem na to přišel. V článku došlo k omylu, zaviněnému sloučením údajů o dvojím roz-
dílném pozemkovém majetku rodiny Kinských. Kněžna Rosa Kinská (rodem Harrachová) 
koupila r. 1798 Fliegelsdorfský velkostatek (v deskách zemských „Smíchov II" nyní č. 38 — 
v Hajnovně), který prodala v r. 1802 ponechávajíc si jedině t. zv. Claryovskou zahradu a vinici 
Woštipku (tj. vinici Kryšpínku a Nedbalku) se skleníky a domkem zahradníka. Je to místo, 
na kterém dnes stojí velký blok domů v ulici Kirovově, od rohu Plzeňské třídy až k ulici 
Kartouzské, a místo, kde je bývalá Ringhofferova továrna (dnes Tatra) za tímto blokem. 
Kněžna Kinská celek značně zvelebila novými skleníky a mohl proto její zahradník (tuším 
již v r. 1805) vystavovati květiny na Barvířském ostrově. Na pozemcích postavila kněžna 
Kinská i zámeček. V roce 1799 přikoupila od manželů Šimáčkových vinici Kobrovou a od 
Josefy von Rubner vinici Brzekowku, Kartouzskou a Králodvorskou (Alumnat). 

Z pozemků prodala r. 1811 Josefu hr. Wratislavovi Kobrovou, Břekovku, Kartouzskou 
a Králodvorskou. Antonínu hr. Desfoursovi prodala pak Voštipku a Claryovskou zahradu, 
které od něho však později (r. 1815) rovněž odkoupil hr. Wratislav. Z Voštipky a Claryovské 
zahrady stala se tak veřejně přístupná „Wratislavská zahrada". Tím končí tedy r. 1811 
historie řekl bych první zahrady Kinských. O tom, zda tato zahrada v době, kdy byla 
majetkem kněžny Kinské, byla veřejnosti přístupna, jsem nikde dosud zmínky nenašel. 

Historie nynější zahrady Kinských začíná teprve rokem 1826, kdy Rudolf hr. Kinsky 
po marném pokusu získat prodané vinice zpět, kupuje od Václava Novotného „Peldřimovku" 
a „Plašku", „Husinku neb Brabcovnu" a „Štikovnu" za 25.000 fl. C. M. Pak zakoupili po-
ručníci kn. Ferdinanda Kinského v r. 1842 „Velký a malý ráj". Ten byl pak r. 1898 od 
zahrady Kinských odprodán k postavení Ústavu hluchoněmých. Všechny údaje o vybudování 
zahrady, kromě shora uvedeného omylu, týkají se nynější zahrady Kinských. Bohužel také 
plán zahrady, reprodukovaný jako příloha k dalšímu článku: „Vodovod v zahradě Kinských" 
v tomtéž časopise, jak jsem se při své práci přesvědčil, obsahuje též mnoho údajů nemajících 
reálného podkladu, pokud se týče umístění vinic. 

VEŘEJNÝ SAD PŘED OUJEZPSKOU BRANOU. 

Dne 21. 2. r. 1804, tedy dříve než hr. Chotek začal zařizovati veřejné sady na pražských 
hradbách, konala se na žádost hr. Filipa Clam-Gallase komise za účasti zástupců všech 
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5 jurisdikcí, kterým tehdy Smíchov podléhal, a v přítomnosti majitelů řadových domků 
č. 159—163 a č. 165—6 a majitele „Prsténky" JUDra Josefa Langera (emphiteut, majitel 
pozemků, na kterých tyto domky stáiy), kterou bylo povoleno, aby hrabě zařídil ve velkém 
pustém prostoru mezi hradbami a třemi domky při silnici proti dnešnímu Realistickému 
divadlu (dříve „Libuši") sad k okrášlení tohoto místa. Sad byl před tehdejším hostincem 
(dříve panským sídlem) Eggenberkem, Křížovnickou zahradou a oněmi řadovými domky na 
Prsténce. Opat Křížovníků dr. Zeidler věnoval k tomu velké pole vedle Křížovnické zahrady. 
Majitelé shora uvedených domků také slíbili, že zřídí a ohradí zahrádky před těmito domky 
až k silnici (mimo části čísla 161, kde mělo být místo pro prkna a čísla 164, kde měl být 
veřejný záchod). Plán celého sadu i se zahrádkami je v pražském městském archivu. Sad 
skutečně byl zřízen v sousedství pozdější zahrady Kinských na náklad hraběte a měl se 
jmenovati „Sad Clam-Gallasův". (Viz také Prager Oberpostamts Ztg, 1804, č. 20, 37 a 44). 
V tomto sadě, blíže vchodu do zahrady Kinských byl postaven čtyřhranný sloup s kamennou 
lavičkou a nápisem (ovšem německým), že má sloužiti k odpočinku procházejícím. Na Smí-
chově se bájilo, že sloup byl postaven na památku toho, že tam byly kdysi vojáky zavraž-
děny dvě jeptišky. — Po smrti zakladatele se dědicové o sad nestarali a protože nebylo 
udržovatele, celé místo až na nějaké křoviny zpustlo. Již Arbes v létech čtyřicátých ho 
nezastihl; jen zahrádky před domky. Na kraji silnice (asi tam, kde je dnes stanice 
elektr. dráhy) před prvním domkem od Kinského zahrady byla kaplička, o které Arbes píše 
v romanetu „Šílený Job". Ale v paměti sad zůstal dále. Pamatuji se, že jsme chodívali ze 
školy v Husově ulici (nyní Belojanisově) dovádět do „Anlage". Když jsem se doma ptal 
tatínka, co ten název znamená, řekl mi, že je to německy „sad". Tento sad jest zakreslen 
zřeteině i s pomníkem a zahrádkou na Juttnerově plánu z r. 1815. Domnívám se, a myslím, 
že právem, že to byl p r v n í veřejný sad pražský, neměl však dlouhého trvání. 

U CURBURKU. 

Rohový dům ulice Kirovovy a Holečkovy dodnes má název „u hradu". Před léty měl 
na římse nápis: „U hradu — Zur Burg". Okolní obyvatelé, ale hlavně kluci říkávali tam 
„u cirbufku". Jméno „u hradu" nemělo podkladu, protože žádný hrad zde nikdy nebyl. 
Hrádek biskupa Mindenského v době Karla IV patří do říše bájí. Není o něm v pozdějších 
dobách ani zmínky, ale i kdyby skutečně byl existoval, mohla by paměť po 500 létech tento 
název oprávnit? Myslím, že vysvětlení názvu je jednoduché. Hospoda, která v tom domě 
byla, patřila od r. 1815 Josefu Burgovi a jistě se tam říkalo „u Burků". Název ten.v pozdější 
době plné vlastenectví přečeštili si na „U hradu". Mimochodem řečeno, pozdější majitel 
Jakub Waldorf byl kmotrem Jakubu Arbesovi. 

JEZUJITSKÝ MLÝN. 

Dosti často, i v pojednáních historických, jmenuje se Petrželkův mlýn (na konci Ábe-
lesův) vedle malostranské vodárenské věže mylně „Jezujitským mlýnem". Ten ale stával na 
pravé straně Jiráskova mostu se smíchovské strany. Přízemní domek, nyní útočiště veslařů, 
je bývalou kanceláří mlýna. Mlýn ten koupil po rozpuštění řádu Jezujitského v dražbě 22. 3. 
1783 malostranský měšťan a mlynář Frant. Mráz. Po tomto Mrázovi má jméno i „Mrázovka". 
Tento mlýn, dříve Kropáčkův, také Kačkovský, za mých dob Hartlův, byl sbořen při úpravě 
nábřeží. 

SANTOŠKA. 

Název „Santoška" byl učeně odvozován od francouzského slova „santé" tj. „zdraví". 
Byly i různé jiné výklady, posledně kdosi to odvozoval od jména vinice „Svatošky". Ta 
ovšem byla ale jinde, poblíž nynější „Vysoké", přibližně na svahu k Farkáni. Jméno to se 
v knihách viničních nevyskytuje od r. 1612, kdy ji „zapuštěnou" (byla asi navštívena Pa-
sovskými) koupil od konventu sv. Anny za 55 kop m. Daniel Roudnický z Březince, přední 
písař při úřadě berničním a pak od 20. let emigrant. Vinice v pokutě byla zabavena Lichten-
štejnem a dostala se r. 1635 Henrichu Libštejnskému z Kolovrat, komorníku a nejvyššímu 
sudímu království českého, který ji ale ihned prodal Ignáci Hanovi z Hanštejna, zemskému 
lékaři. Ten spojil ji se svou velkou vinicí „Minářkou" (pak „Doktorkou") a tím její samo-
statná existence končí. Mně vyjasnilo se teprve, když jsem v Lívově studii „O Praze pobě-
lohorské" na str. 73 četl v seznamu odevzdaných zpovědních lístků v r. 1654 „in domo 
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Sontochiana" a dům patřil Janu Sontagovi (v tvrdé výslovnosti „Sontóch"). A vinici (dnes 
Santošku) skutečně daruje Adam kn. Schwarzenberg v r. 1719 doktoru Frant. Wilh. Sonnta-
govi za jeho úsilí a věrné a užitečné služby, hlavně při. koupi Jinonic a smíchovských po-
zemků a vinic. Byla to náhodou také vinice emigrantská, která byla po Bílé hoře zabavena 
Ledčanskému z Popic a dostala se prodlením času do majetku barona Mammingera, z jehož 
pozůstalosti ji koupil v dražbě kníže Schwarzenberg. Dr. Scnntag pak přikoupením vedlejších 
vinic zvětšil Santošku do nynější rozlohy. Nejdůležitější doklad však o původu jména je 
pak v „Liber memorabilium" smíchovské fary. Tam na stránce 33 vypočítává farář Kreysa 
(1749—1766) soukromé kaple. Mezi nimi jest kaple „Sontagiana" w. Fr. Fer. Ta ovšem byla 
ve starém stavení, které již dávno neexistuje a místo něhož postavil ryt. Daubek r. 1868 
zámeček podle letopočtu na jižní straně věžovitého stavení. Tento letopočet zmizel při po-
slední opravě z nepochopitelných důvodů. Jedna věc, týkající se Santošky je zajímavá. Roku 
1768 objevil Joh. Jos. Zauschner, „Arznei Doctor", že voda ze studně 30 loket hluboké 
je kyselkou, která je vhodná k léčení mnoha nemocí. Sůl z ní připravená prodávala se v ma-
lostranské dvorní lékárně „U černého orla" lot za 24 krejcary 

\ 
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KRONIKA 
B U D E Z A C H R Á N Ě N A N A Š E N E J S T A R Š I 
D A T O V A N Á L I D O V Á S T A V B A ? 

Rokem 1617 datovaná stavba hostince, posledně J. Rákosníka, v Živohošti č. 22, byla 
před zaplavením obce slapskou přehradou, státní památkovou správou v roce 1952 detailně 
zaměřena, prozkoumána, rozebrána a uložena na chráněném místě v blízských Nahorubech 
Tyto pečlivě prováděné práce vedl inž. arch. St. Rudolf. Tím svůj úkol skončil — další již 
nebylo v jeho moci. Nás zajímá, že dokázal, že stropní trám s letopočtem odpovídá stáří celé 
srubové stavby, tedy velmi pozoruhodný doklad pro lidové stavby jinde se nevyskytující. 
Tvrdil tak již také inž. arch. J. Mannsbarth, když celou stavbu v roce 1941 zaměřil. Z to-
hoto zaměření přinášíme řez srubem a pohled na uvedený stropní trám s datem. 

Nelze obviňovat investora slapského vodního díla, že by byl zanedbal povinnost pře-
nésti celý objekt na jiné vhodné místo. V rámci rozpočtových i stavebních možností to nebyl 
problém. Bohužel, dokud stavební správa vodního díla existovala, debatovalo se, kam 
s tímto objektem. Trvalo totiž příliš dlouho mínění, že by se měl znovu postavit až v Rati-
hořicích a potom všude jinde, než v nové Živohošti, kam jedině patřil. Konečně tento názor 
zvítězil, ale nebylo již úhrady a také nebyl stavební podnik a zájemce. Nyní již nová Ži-
vohošť vzrostla, nemají tam však místnost či kulturní dům, který by se i pro památky na 
voraře, kterým po staletí objekt sloužil. Rádi by je někde shromáždili, aby četným návštěv-
níkům přehrady předvedli mnohé, co patří k bohaté historii Živohoště a jejího okolí. Šest 
let se o této vzácné stavbě úřaduje a debatuje a není jisto, jak dlouho ještě tato nejistota 
potrvá. (Obr. č. 37.) , A. Kubíček 

T E R A S A P Ř E D H R A D N Í J Í Z D Á R N O U . 

Jízdárna byla vyhražena přehlídkám umění již presidentem Klementem Gottwaldem, 
restituována Pavlem Janákem a dokončena rozlehlou terasou bílým křemíkem sypanou. 
Vchod zřízený od Prašného mostu otevřel tento rajský kout podél Jeleního příkopu. Jásavé 
barvy květinových koberců doplňují nádheru presidentova sídla na ponurém pozadí zales-
něné rokle. V přiměřeném odstupu od renesanční jízdárny je ostatní plocha terasní promě-
něna v zahradní disposici ornamentálně zdobených parterů třemi basény osvěžených. Po-
mocí řady terakotových kráterů květinových a laviček vyplněna je plocha terasy i plasticky. 
Ornamentální plochy jsou plny nádhery bez otřelé obvyklosti cizokrajných rostlin. Zvlášť 
rádi postrádáme skleníkové palmy v sousedství přírodního útvaru nesourodé. Terasa dopl-
ňuje výstavní plochu také užitkově poskytujíc možnost plastiky pod širým nebem. Zároveň 
přijde vhod, jako oddechové místo návštěvníkům výstav, na něž množství exponátů činí 
velký nárok co se tkne pozorovací schopnosti. V nevšímavém okolí plochy ležící k západu 
podél Jeleního příkopu vzbudí toto zvelebení touhu lidu po tom, aby i ostatní prostředí bylo 
podobně upraveno. Je-li úprava jízdárny ohleduplné dílo ochrany památek s novou náplní, 
je terasa zdařilé a důstojné dílo socialistické doby, lidově vznesné a při tom poetické. 

Bohumil Hypšman 

T Ř I M A L O S T R A N S K É V Ý S T A V Y . 

700. výročí založení Malé Strany vyvolalo dvě výstavy. V červnu r. 1957 výstavu pořá-
danou Klubem za Starou Prahu a malostranskou Osvětovou besedou v bývalé Malostranské 
radnici a o rok později výstavu ve výstavní síni Melantricha. Třetí výstava v květnu letoš-
ního roku věnovaná Malostranskému hřbitovu, bylo připravena Vlastivědným kroužkem 
v Košířích. — Všechny tři vzájemně se doplňující výstavy byly pouhou náhradou za ne-
uskutečněnou rozsáhlou výstavu, jakou by si významné výročí bylo zasloužilo, neboť jde 
o čtvrť Prahy ve svém celku nejlépe zachovanou a tudíž representující Prahu svojí vysokou 
stavební hodnotou před celým světem. Tato výstava by byla zajisté — hlavně v plánech — 
předvedla i boje o Malou Stranu, jimž vděčí, že existuje a potom i kazy způsobené v 19. 
a 20. stol. na vzhledu Malé Strany a jež je třeba pranýřovat. Bohužel bez prostředků a bez 
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rozměrné výstavní síně nešla tato poučná výstava uskutečnit, a čeká na nejbližší bu-
doucnost. 

Výstava v Malostranské radnici zahájená 8. června měla intimně slavnostní ráz, který 
vyvrcholil početně navštívenou přednáškou Zdeňka Wirtha ve Valdštejnské zahradě. O uspo-
řádání exposice zasloužil se kolektiv pracovníků Uměleckoprůmyslového musea s ředitelem 
E. Pochem. Toto museum vystavilo ve zkratce exponáty mající souvislost s Malou Stranou 
a příslušnou literaturu. Fotografiemi přispěl Klub za Starou Prahu a fotografové Sudek, 
Feyfar, arch. E. Hnilička aj. 

Výstava v Melantrichu byla zaměřena více na historii Malé Strany. Dobře splnila 
svoje poslání a měla, dík svému umístění ve středu města hojnou návštěvu. Překvapilo 
však, že pořadatelé nevzpomněli Cyrila Merhouta. 

Dobře splnila svůj propagační úkol sledovaný Osvětovou besedou v Praze 4 výstava 
Malostranského hřbitova. Nebylo jí možno uspořádat v Památníku národního písemnictví na 
Strahově a našla umístění v Košířích „Na Mlynářce". Vytvořila současně příklad, jak by 
bylo lze v každé části Prahy uspořádat výstavy, jež by upozornily nejen na místní památky 
a jich historii, nýbrž propagovaly i jich záchranu. Na rozdíl od dvou dříve uvedených 
výstav bylo milým překvapením, že ji zahajoval předseda Obvodního národního výboru 
a tím zdůrazněn její lidově výchovný význam — neboť jde o tak dlouho přehlížený Památník 
národního obrození. Libreto výstavy, výběr a uspořádání exponátů, jež získali z pražských 
museí a Klubu za Starou Prahu a z rozsáhlé krásné kolekce fotografií J. Voříška, bylo 
společnou prací J. Mayera a I. Krušiny. Uznání hodnou pečlivostí vyčerpali dokonale dané 
téma a přičinili se tak o velký úspěch výstavy. A. K. 

S V A T O V Í T S K Á VĚŽ . 

Po dostavění západních věží a po zvýšeném zastřešení lodi, pozbyla svatovítská věž 
proti předchozímu stavu ovládajícího dojmu. Tehdy se uplatňovala věž, jako vertikální vy-
křičník vedle druhé horizontální hmoty chóru. Překvapení Pražanů bylo tak velké, že vzdor 
očekávanému dojmu dostavby hledány byly příčiny ztráty. Viněny západní věže a vyskytly 
se i návrhy na odstranění jejich vyhrocení, seříznutím po způsobu francouzských a anglic-
kých katedrál. Před skoro třikrát vzrostlou lodí a její střechou zacvrkl se dojem dosud 
osaměle čnící věže, která ztratila mnoho na mohutnosti. Uvažovalo se o uskutečnění za-
mýšlené dostavby gotickým vyhrocením i hlavní věže. Toto téma zvolil si společenský klub 
„Slávia4 za předmět diskusního večera r. 1906. Zde jsem měl příležitost upozornit na ná-
sledky. Obava před ztrátou charakteristické siluety a také obava ze schematického dojmu 
gotického vyhrocení byly nejdůležitější následky. Obojí snažil se nedávno ustanovený 
stavitel chrámu Kamil Hilbert oslabit tím, že ještě není žádného návrhu nového tvaru 
věže, ale nepopíral, že se s novou věží počítá při dostavbě chrámu, jejímž je logickým 
zakončením. V zájmu opětného nabytí ztracené mohutnosti věže, porovnával jsem rozdíl 
stavu o zvýšení střechy se třemi sanktusovými věžkami a měděnou krytinou. Zmizel barevný 
dojem, věž ztratila na mohutnosti také novou gotickou sanktuskou zvýšenou přiměřeně 
k dostavěnému chrámu. Protože zároveň zmizela i mezera mezi věží a chórem jen prázdným 
obloukem okna příčnj lodi vyplněná, nebylo lze bývalý dojem restituovat. Pokusil jsem se 
v zájmu zachování siluety o kompromis posunutím střechy do výše o 7 m větší. Během doby 
však smířili jsme se s oslabeným dojmem věže, s náhradou věžemi seskupenými v drůzu 
a nedostavěná malebnost ustoupila střízlivější dostavbě ne zcela slohové. 

Nevíme, zdali stavitel chrámu tvořil nějaké návrhy gotického zakončení věže, ale 
diskuse měla ten následek, že barokní helma věže, prozatím byla konstruktivně zabezpe-
čena a v krytině vyspravena. Charakteristická silueta byla tak zachráněna a na gotické vy-
hrocení přestalo se myslit. B. Hypšman 

Osmdesáti let dožívá se 15. listopadu 1958 zasloužilý sběratel, ochránce a správce smí-
chovských sbírek Klubu za Starou Prahu Viktor Durlín. Je znamenitým znalcem historie 
všech zašlých vinic u starých usedlostí na Smíchově a cenným pramenem v tom směru jsou 
jeho výpisy z pozemkových knih, starých listin a kronik. Přejeme jubilantovi do dalších let 
pevné zdraví a pro další jeho práci radostný úspěch. S. 
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LITERATURA 
KNIHA O PRAZE 1958. Redakční rada Jaroslav Koreček, Emanuel Poche, Oldřich Ste-

fan. Praha, Orbis 1958. 256/1/s. textu, 63 obr. p. 
\ 

K poctě akademika Zdeňka Wirtha vydalo nakladatelství Orbis první svazek Knihy 
o Praze. Je to skromný projev úcty jubilantových spolupracovníků a přátel, jež redakční rada 
(Jaroslav Koreček, Emanuel Poche a Oldřich Stefan) vyzvala k spolupráci — aniž mohla vy-
čerpat všecky. Meze možnosti — hlavně časově výrobní — zajisté také nepřipustily, aby 
Kniha o Praze měla rozsah a výpravu Sborníků, jež v podobných případech příkladně výdával 
Jan Štenc. Potěšitelné je však, že Knihou o Praze —- obnovuje se pod starým názvem odice 
almanachů, jež v letech 1930—1934 svědomitě vydával Artuš Rektorys a jimž Kniha o Praze 
19č£ rozsahem a zlepšením výpravy zdárně konkuruje. Knihy o Praze byly skutečně dlouho 
postrádané, neboť mnoho autorů vědecky činných, má řadu témat, jichž odborná povaha 
pojí se se životem doby a jež dobře nemohou nalézti místa v rámci pojednání objevně vě-
deckých. A tomu právě mají sloužiti Knihy o Praze, jak k jich programu obš.rně píše Oldřich 
Stefan. Vědecké dílo jubilantovo hodnotí Jan Květ, Emanuel Poche a Bohumil Hypšman. 
Následují příspěvky, jež i přes svoji požadovanou stručnost vyčerpávají tituly označenou 
látku. J. Cibulka: Templům sanctae Mariae. VI. Piša: Románský palác v Řetězové ulici. D. 
Menclová: Románské opevnění Pražského hradu. V. Vojtíšek: O erbech na staroměstské 
mostecké věži. E. Nohejlová-Prátová: Pražské nálezy mincí grošového období (1300—1547). 
A. Friedi. Theodorikův epigon. V. Denkstein: Pavéza Jaroslava Čermáka J. Pěšina: Zlomek 
Friedricha Pachera v Měst. museu v Praze. L. Machoň: Klementinum — živá historická pa-
mátka. O. I. Blažíček: Praha v barokové plastice. H. Volavková a V. Lorenc: Dienzenhofe-
rovo zaměření starého Židovského města. A. Buchner: Beethovenovy skladby pro mando-
linu. F. Roubík: K počátkům pražských sadů v první polovici 19. stol. K. Krejčí: V „Želez-
ných dveřích'4 před sto lety. A. Kubiček: O. Hostinský a Zítkova stavba Národního divadla. 
A. Liška: Nový pohied na dílo J. Šembery. V. V. Štech: Malíři Prahy, A. Mullerová: K vývoji 
náměstí ve 20. století. Statě jsou provázeny celkem 63. obrazovými přílohami. Obálku, fronti-
spice nakreslil a knihu graficky upravil prof. Cyril Bouda. — Je zajisté všeobecným přáním, 
aby kniha nalezla hojného rozšíření. A. K. 

PRAHOU KROK ZA KROKEM. Uměleckohistorický průvodce města napsal dr. Ema-

nuel Poche. 2. dopl. a přeprac. vydánu Praha, Orbis 1958. 261/3 s. textu a vyobr., 

příl. 1 mapa. p. 

Konečně se veřejnost dočkala dlouho očekávaného druhého vydání knihy dr. E. Po-
cheho: „Prahou krok za krokem". Jediný náš uměleckohistorický průvodce hlavním městem, 
jehož první vydání se uskutečnilo před deseti lety, byl nedočkavě očekáván nejen kruhy 
památkářskými, ale všemi, kteří Prahu milují. Autor podržuje i v tomto druhém, přepraco-
vaném a doplněném vydání, původní členění knihy. Po stručném stavebním vývoji města 
sleduje nejprve hlavní pražské památky při procházce Prahou, počínaje Hlavním nádražím, 
pak středem města směrem na Hrad a zpět přes Malou Stranu. V druhé procházce počínající 
na Příkopech a směřující na Staré Město a dolní Nové Město pražské, dotýká se nejstarš.ch 
částí města a jejich pamětihodností. Třetí procházka zavede čtenáře i poutníka na horní 
Nové Město pražské a Vyšehrad, čtvrtá na Malou Stranu a Hradčany a pátá jej seznámí 
s ostatními, z větší části nejmladšími částmi města. Takto uspořádaný průvodce je v oblasti 
podobné literatury skutečnou výjimkou, neboť vědecké poznatky podává čtenáři svěží lite-
rární formou a neunavuje jej mechanickým popisem. Naopak. Čtenáře vede, tím i vychovává, 
jeho zájmy usměrňuje, a dává mu tak již systematicky utříděné poznatky, jak by je laik 
nikdy nedokázal v krátkosti shromáždit. V tomto druhém vydání jsou zaznamenány změny, 
jež za deset let — to jest od doby I. vydání knihy — v městě nastaly, a mnohé údaje jsou 
doplněny. Četné věcné katalogy a plány uzavírají sličný svazek, vyzdobený opět perokresbami 
Cyrila Boudy. Lze závěrem vyslovit přání, aby se všichni ti zájemci, na něž se toho 2. vydání 
nedostalo, co nejdříve dočkali vydání dalšího. B-á 
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Alois Kubíček: „STARÁ PRAHA V NOVÉ KRÁSE". Obnovené památky pražské. Praha, 

Orbis 1957. «of 51/3 s., 98 obr. 

Arch. Alois Kubíček sleduje již téměř 50 let ochranu stavebních a uměleckých památek 
Prahy, a ovšem především se aktivně účastní jejich obnovy. Ve své nové knize „Stará Praha 
v nové kráse", vydané r. 1957 nakladatelstvím Orbis, sleduje obnovu nejvýznamnějších praž-
ských staveb, realisovanou během necelých sta let. Počíná rotundou Sv. Kříže menšího 
v ulici Karoliny Světlé na Starém Městě, jejíž obnova byla provedena v polovině let šedesá-
tých minutého století, a končí bývalým kostelem irských františkánů na Novém Městě, jehož 
obnova a přeměna ve výstavní dům „U Hybernů" byla ukončena r. 1949. V četných přípa-
dech se autor sám účastnil průzkumu i obnovných prací, např. v klášteře strahovském či 
v Betlemské kapli. Velký význam této publikace není jen v tom, že připomíná, jak v té 
které době bylo pečováno o významné pražské památky, a které z nich a kým byly obnoveny, 
ale je nesmírně poučná proto, že zaznamenává způsob obnovy a nové úpravy budov, jejichž 
využití bylo změněno, jež byly věnovány novým účelům, vyhovujícím době, v níž byla 
obnova prováděna. Autor zaznamenává i způsoby obnovy, proměny v názorech na obnovu 
historicky cenných objektů v rozsahu téměř jednoho sta let, což je velkým přínosem. Za 
tuto publikaci stylově vybavenou iniciálami a vazbou architekta Hniličky, vyslovují vřelý dík 
nejen čtenáři, obdivovatelé a obhájci stavebních krás hlavního města, ale i odborná památ-
kářská veřejnost. 
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Obr. č. 2. Severní strana Mostecké ulice na Langweilově modelu Prahy [1826—1833) 
s čp. 273—4/III. 
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Obr. č. 3. Projekt pojišťovny Koruna z r. 1939 na zástavbu v Mostecké ulici v Pr:za III. 





Obr. £. 6. Definitivní model zastavění proluky na místě čp. 273—4/III. 
v Mostecké ulici z r. 1958. 
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Obr. č. 7. Situace Újezdat Karmelitské ulice a Malostranského náměstí se skupinou domů 
určenou k zbourání. — Zaměřil a zakreslil inž. Adolf Janoušek. 1958. 
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Obr. č. 8. Půdorys a stavební detaily domu čp. 405'IH. na Újezdě č. 27. Zaměřil 
a zakreslil inž. Adolf Janoušek. 1958. 



Obr. č. 9. Klášter a kostel na Slovanech na detailu prospektu Prahy od Folperta 
van Ouden-Allen z r. 1685. Mědiryt. 
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Obr. č. 10. Klášter a kostel na Slovanech. Pohled od západu. Anonymní xylografie 
z poloviny 19. stol. 

Obr. č. 11. Pohled na beuronskou úpravu kláštera a kostela na Slovanech s novou disposicí 
v popředí v letech 1932—1945. 



Obr. č. 12. Věže kostela a kláštera Na Slovanech v Praze. Kon-
struktivní náčrt dutých na místě betonovaných vrstev současně 

obkládaných. — Kreslil arch. B. Hypšman 1958. 
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Obr. č. .15. Praha. Rozsah osídlení na konci raného feudalismu okolo r. 1230. 
Navrhli Dobroslav Líbal a Vladimír Píša 1958. 





Obr. č. 17. Vstupní portálek a západní zeď románského domu pod jihozápadním nárožím 
čp. 603-1. Praha-Staré město. — Foto Stát. ústav pro rekonstr. měst. 











Obr. č. 22. Plán sklepů čp. 189-1. Praha-Staré město 



Obr. č. 23. Pohled na klenbu a východní zeď románského domu pod dnešním hlavním 
schodištěm čp. 189-1. Praha-Staré město. — Foto Stát. ústav pro rekonstrukci měst. 





Obr. č. 25. Plán přízemí čp. 597-1. Praha-Staré město. 



lili 
in 

Č f i . 5 9 7 

ďfUWH 

Obr. č. 26. Plán sklepů čp. 597-1. Praha-Staré město. 







Obr, č. 30. Světlíková mřiž domu čp. 465/1. v Melantrichově ulici. — Foto dr. J. Dušek. 

Obr. č. 31. Mříž na portále domu čp. 550/1, Staroměstsl-3 nám. — Foto dr. J. Dušek. 







Obr. č. 36. Klepadlo domovních vrat domu čp. 175/1. 
ve Sněmovní ulici. — Foto dr. J. Dušek. 



Obr. č. 37. Nejstarší datovaná lidová stavba z Živohošti č. 22 z r. 1617. 
Kubíčka podle zaměření inž. arch. J. Mannsbartha. 

— Kresba arch. 



Obr. č. 38. Rekonstrukce povrchu pražské půdy při osídleni před rokem 1230 po příchodu slovanských obyvatel k břehům řeky při 
tvoření třídně diferencované společnosti. Provedl Vladimír Píša v červenci r. 1958. 

V y s v ě t l i v k y : Plynulou čárkovanou linií j e ohraničena maninská terasa na Starém a Novém Městě na pravém břehu řeky a ns 
Smíchově na levém břehu Vltavy. Ostatní čárkovaná linie označuje hranici pobřežního luhu k přilehlému vyššímu terénu. Na pravém 
břehu je touto čarou označeno i širší údolí potoka Botiče. Slabšími čarami j e vyznačen velký židovský ostrov. Silnějšími čarami je 
označen velký ostrov s ryze slovanským osídlením. Černými skvrnami jsou označena nejvyšší místa pobřežního hřbetu na pravém břehu 
řeky a vršek při ústí mlýnského náhonu čertovky na protějším břehu. Silnou čarou j e při tomto vršku vyznačen původní břeh při brodu. 
Šipkami jsou označeny hlavní přítoky a odtoky vody. Ohraničené, vytečkované místo na Vyšehradě, značí zbytek staré vltavské terasy, 

která sloužila za základ umístění původního hradu. 
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Obr. č. 38. Rekonstrukce povrchu pražské půdy při osídlení před rokem 1230 po příchodu slovanských obyvatel k břehům řeky při 
tvoření třídně diferencované společnosti. Provedl Vladimír Píša v červenci r. 1958. 

V y s v ě t l i v k y : Plynulou čárkovanou linií j e ohraničena maninská terasa na Starém a Novém Městě na pravém břehu řeky a na 
Smíchově na levém břehu Vltavy. Ostatní čárkovaná linie označuje hranici pobřežního luhu k přilehlému vyššímu terénu. Na pravém 
břehu je touto čarou označeno i širší údolí potoka Botiče. Slabšími čarami j e vyznačen veiký židovský ostrov. Silnějšími čarami j e 
označen velký ostrov s ryze slovanským osídlením. Černými skvrnami jsou označena nejvyšší místa pobřežního hřbetu na pravém břehu 
řeky a vršek při ústí mlýnského náhonu Čertovky na protějším břehu. Silnou čarou je při tomto vršku vyznačen původní břeh při brodu. 
Šipkami jsou označeny hlavní přítoky a odtoky vody. Ohraničené, vytečkované m sto na Vyšehradě, značí zbytek staré vltavské terasy, 

která sloužila za základ umístění původního hradu. 
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Obr. č. 38. Rekonstrukce povrchu pražské půdy při osídlení před rokem 1230 po příchodu slovanských obyvatel k břehům řeky pří 
tvoření třídně diferencované společnosti. Provedl Vladimír Píša v červenci r. 1958. 

V y s v ě t l i v k y : Plynulou čárkovanou linií j e ohraničena maninská terasa na Starém a Novém Městě na pravém břehu řeky a na 
Smíchove na levém břehu Vltavy. Ostatní čárkovaná linie označuje hranici pobřežního luhu k přilehlému vyššímu terénu. Na pravém 
břehu j e touto čarou označeno i širší údolí potoka Botiče. Slabšími čarami j e vyznačen velký židovský ostrov. Silnějšími čarami je 
označen velký ostrov s ryze slovanským osídlením, černými skvrnami jsou označena nejvyšší místa pobřežního hřbetu na pravém břehu 
řeky a vršek při ústí mlýnského náhonu Čertovky na protějším břehu. Silnou čarou j e při tomto vršku vyznačen původní břeh při brodu. 
Šipkami jsou označeny hlavní přítoky a odtoky vody. Ohraničené, vytečkované místo na Vyšehradě, značí zbytek staré vltavské terasy, 

která sloužila za základ umístění původního hradu. 
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Obr. č. 38. Rekonstrukce povrchu pražské půdy při osídleni před rokem 1230 po příchodu slovanských obyvatel k břehům řeky při 
tvoření třídně di ferencované společnosti. Provedl Vladimír Píša v červenci r. 1958. 

V y s v ě t l i v k y : Plynulou čárkovanou linií j e ohraničena maninská terasa na Starém a Novém Městě na pravém břehu řeky a na 
Smíchově na levém břehu Vltavy. Ostatní čárkovaná linie označuje hranici pobřežního luhu k přilehlému vyššímu terénu. Na pravém 
břehu j e touto čarou označeno i širší údolí potoka Botiče. Slabšími čarami j e vyznačen velký židovský ostrov. Silnějšími čarami je 
označen velký ostrov s ryze slovanským osídlením. Černými skvrnami jsou označena nejvyšší místa pobřežního hřbetu na pravém břehu 
řeky a vršek při ústí mlýnského náhonu Čertovky na protějším břehu. Silnou čarou Je při tomto vršku vyznačen původní břeh při brodu. 
Šipkami jsou označeny hlavní přítoky a odtoky vody. Ohraničené, vy tečkované místo na Vyšehradě, značí zbytek staré vltavské terasy. 

která sloužila za základ umístění původního hradu. 




