ROčNÍK XLVI. (XVII.) 						

číslo 1 / 2016

Foto K. Bečková, červen 2016

věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

Malebný kout gotického Nového Města pod Jindřišskou zvonicí je atakován hned ze dvou stran.
Čtěte na str. 4

OBSAH
Kauza Růžová ulice aneb historie místa šitá
na zakázku. O bourání vil v Praze a nedostatku
prost é ho li d sk é ho stu d u . B arran d ovsk é
terasy a jejich další osud. Stará města obohatí
pouze kreativnost. Co brání kreativnosti
(nejen) v architektuře: neschopnost dialogu.
Miroslav Buriánek, architekt secesního období.
Zajímavosti. Členské informace.

ISSN 1213-4228

: ZA STAROU PRAHU :

V tomto čísle si
přečtete, že …
… v Růžové ulici
na Novém Městě
je zachován kus
středověkého města,
str. 4

… harpuny developerů
začínají intenzívně lovit
ve vilových čtvrtích,
str. 10

…chlouba meziválečné Prahy,
Barrandovské terasy, má naději
na vzkříšení, str. 13

Ročník XLVI. (XVII.) číslo 1 / 2016							

1

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAH U
Ročník XLVI. (XVII.)

číslo 1 / 2016

O chybějících mravech
a nadbytečných múzách
Nejeden politický komentátor naší bezprostřední současnosti pronesl tu větu, která je tou
poslední, již bychom chtěli slyšet: „Evropa je ve válce“. Všichni víme, jak je myšlena a k čemu
se vztahuje, a víme také, že pro naše české prostředí neplatí tak intenzívně jako jinde, třeba ve
Francii. Na druhé straně je naše společnost tak zhrublá, tak individualistická a mnozí její členové
či korporace tak povyšují svá práva na úkor ostatních, alespoň ve společenském segmentu, který
sledujeme, že se mi zdá, jako by tu už platilo „inter arma silent musae“. Múzami však v tomto
rčení nejsou myšleny jen umělecké disciplíny, ale také obyčejné lidské city a mravy (viz článek
o chystaných demolicích pražských vil na str. 10).
Současně byl nyní veřejnosti předložen k seznámení návrh nového Metropolitního plánu Prahy.
Dokumentu, který se několik let zpracovával v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy za tichého
našlapování v okolí jeho tvůrčí dílny. Ačkoliv metoda a forma zpracování plánu je obdivuhodně
inovativní a doslova úctyhodná, byt’ vlastní čtení plánu předpokládá neustálé luštění „sudoku“
jeho legendy, zdá se nám, že samotný obsah plánu to s múzami přehnal. Do města plán totiž
vstupuje jako jeho nový tvůrce, jako umělec – sochař, který s přimhouřeným okem sleduje tvarové
linie díla před sebou a v rámci ideální kompozice či harmonie, kterou cítí jen on, tuhle něco přidá, onde zakulatí, jinde zašpičatí, zkrátka má potřebu tu hmotu přetvořit či vylepšit. Nemyslíme
si, že něco takového Praha potřebuje. Zkrátka: Metropolitní plán bude velkým tématem příštích
měsíců, Klub Za starou Prahu může ubezpečit své členy, že v tomto ohledu ve své pozornosti
a bdělosti nepoleví.
Kateřina Bečková
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AKCE PRO VEŘEJNOST
Hovory o Praze
Hovory o Praze se konají jednou za měsíc vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále
Národního technického muzea.

AKce pro veřejnost v Juditině věži
Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.
Juditina síň, Mostecká 1 (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v 18 hod., pokud
není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ
Mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno v pondělí až sobotu: 10–18 hod., v průběhu letních měsíců
též v neděli.
Velký výběr pragensistické, místopisné, historické a památkářské literatury.
Informace na tel. 257 530 599, juditinavez@seznam.cz
Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/
Sleva pro členy Klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

Domácí rada Klubu Za starou Prahu pro rok 2016:
PhDr. Kateřina Bečková – předsedkyně
Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D. – místopředsedové
Mgr. Jakub Bachtík (jednatel), Ing. et Mgr. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise,
Mgr. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Michal Novotný, Ph.D., Bc. Pavla Priknerová, Mgr. Kateřina
Samojská, Ph.D., Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D., doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha,
PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý, Bc. Eliška Varyšová, Mgr. Veronika Vicherková, Anna Vinklárková,
Ing. Karel Zeithammer – členové
Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., PhDr. Kristýna Ledererová-Kolajová - revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 18 hod.
v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.
Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1
Návštěvní hodiny: vždy ve středu 15–17,30 hod.
Telefon: 257 530 599
E-mail: zastarouprahu@seznam.cz
Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
Stránky na Facebooku: Juditina věž, Klub Za starou Prahu, Nebourejte dům Václavské náměstí 47
Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2016 je stanoven takto: 450 Kč (základní), 250 Kč (studenti, důchodci), 100 Kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává
vlastní Věstník), nad 999 Kč (člen – mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1 (pondělí – sobota 10–18 hod.),
kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu Klubu.
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Kauza Růžová ulice
aneb historie místa šitá na zakázku
Na Novém Městě v Praze, nedaleko fary při kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty byla zachována jako
unikátní historický relikt nedotčená prostorová situace z karlovské doby. Je smutným paradoxem,
že má být zničena právě v roce bombastických oslav Karla IV.

Pohled z Jindřišské zvonice k zahradě svatojindřišské fary
Foto: Kateřina Bečková, červen 2016

O hrozící kauze přinesl základní informaci již
článek Richarda Biegela v minulém čísle Věstníku.1 Zopakujme co nejstručněji: na Novém Městě,
ve vnitrobloku mezi ulicemi Jindřišskou, Růžovou, U Půjčovny a Jeruzalémskou se zachovala
historická zahrada. Historická nikoliv tím, že by
obsahovala staleté stromy nebo hodnotnou zahradní architekturu, ale tím, že byla jako zahrada
založena při parcelaci Nového Města po roce 1348
a její původní účel trvá dosud. Od zahradně upravených vnitrobloků se liší tím, že v Růžové ulici,
jak to kdysi bývalo pro Nové Město typické, dosud
lícuje ohradní zed’zahrady s uliční čárou a nabízí
průhled na kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty a
Jindřiškou zvonici. Je to tedy jedno z mála míst,
které nám dovolují vnímat dominantní postavení
1 Biegel, Richard: Plánovaná zástavba v Jindřišské. Zásah proti
pravidlům. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, č.
3/2015, str. 17

farního kostela a jeho zvonice přesně tak, jak jej
viděli naši předkové během posledních šesti a půl
století. Ohradní zed’ má být ale nyní zbořena a na
její místo, tedy jako částečná zástavba historické
zahrady, je navržen nový obytný dům. Obdobná
situace v témže bloku ovšem hrozí i ze strany
Jindřišské ulice, kde má být přízemní provizorní
objekt z 20. století, rovněž dosud umožňující pohled na kostel, nahrazen rozměrnou novostavbou.
Ovšem hodnotu chráněného památkového území netvoří jen stavby samotné, jen architektura
vytržená ze souvislostí, ale také jejich postavení
v prostoru a vzájemné pohledové i další vztahy,
zkrátka urbanismus. Protagonisté obou navržených novostaveb se však tváří, že nechápou,
o co kritikům jde. Ti z Růžové (ateliér Šafr, Hájek
Architekti s.r.o. jako projektant, Arcibiskupství
pražské jako investor) považují za dostačující, když
ponechají v parteru šestipodlažního domu průhled
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Průhled Růžovou ulicí. Před jejím vyústěním do Jindřišské jsou po obou stranách vzácné relikty středověké
„plebánovy růžové zahrady“, které chrání platný územní plán. Foto: Kateřina Bečková, červen 2016

do zahrady,2 a ti z Jindřišské (architekt Zbyněk
Pšenička jako projektant, Orel jednota Telnice
jako investor) se snaží vizualizacemi dokázat, že
výhled na kostel nezaryjí celý, takže se vlastně
nic neděje. Jako odůvodnění dvojího radikálního
zásahu do jediného bloku památkové rezervace
je to ovšem zoufale málo. V dalším textu se nyní
budeme zabývat jen případem Růžové ulice, který
je již ve stádiu územního řízení. Na novostavbu
v Jindřišské dojde později.

Plebánova růžová zahrada
Není to zahrada, je to proluka, a proto je přirozené
v ní stavět, tvrdí investor, architekti, magistrátní památkáři a stavební úřad. Je to odjakživa
zahrada, ne proluka, nelze v ní stavět, tvrdí Národní památkový ústav a Klub Za starou Prahu.
Abychom tento názorový střet vyřešili, či alespoň
vysvětlili názor, který hájíme, je třeba se podívat
do minulosti.
Genezi historických prostorových vztahů objasňuje monografie Karla Navrátila Paměti hlavního
kostela farního, fary a školy sv. Jindřicha a sv.
Kunhuty v Novém Městě pražském,3 vydaná v Praze
roku 1869. V kapitole O dvou farních zahradách

na str. 197-199 se zde dočítáme, že k původní svatojindřišské faře na místě dnešního domu čp. 972
při nároží Jindřišské ulice a dnešní Růžové byla
přičleněna velká zahrada, zvaná Růžová zahrada
plebánova (Hortus roseus plebani)4. Dům staré fary
byl ale ještě ve 14. století prodán do soukromých
rukou a fara přenesena do nového objektu blíže kostelu (dnes čp. 973). Stalo se tak proto, že rozlehlou
zahradní plochu se tehdy rozhodl její vlastník,
řád křižovníků s červenou hvězdou, rozparcelovat a rozprodat jako stavební místa. Tak vznikly
rovnoběžné ulice Růžová a Jeruzalémská a jejich
spojka Zadní Růžová (dnes U Půjčovny).5 V tomto
momentu je však třeba zdůraznit, že do středověké
parcelace místo v Růžové ulici, které je dnes předmětem sporu, nebylo zahrnuto, protože v té době
bylo a i napříště mělo zůstat součástí farní zahrady,
proto nebylo v dalších stoletích zastavěno a s jeho
zástavbou se nepočítalo. V tom místě totiž později
už žádná další parcelace neproběhla, jen některé
z objektů byly v 19. století přestavěny či nahrazeny
novými. To se týká i nárožního domu tzv. staré fary,
nahrazeném v roce 1872 činžovním domem (čp.
972). Po vytyčení Růžové ulice kolem roku 1400
se plocha farní zahrady tedy již nezměnila. Přitom
byla rozlišována farní zahrada malá při Jindřišské
ulici a zahrada velká uprostřed bloku.

2 O průhled do vlastní zahrady přitom vůbec nejde. Jde o
unikátní situaci, kdy je část uliční fronty tvořena ohradní zdí
zahrady, o výhled přes ni a o celistvost této zahradní plochy!

4 Plebánem (latinsky plebanus) byl ve středověku nazýván
duchovní správce farnosti.

3 http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.
do?id=1220&author=Navr%C3%A1til_Karel

5 Průběh parcelace zahrady je popsán v knize Viléma Lorence
Nové Město pražské, SNTL, Praha 1973, str. 169.
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Naznačení parcelace „Plebánovy růžové zahrady“ podle knihy Nové Město Viléma Lorence (SNTL, Praha 1973).
1 – kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty; 2 – Jeruzalémská kaple; 3 – Jindřišská zvonice; 4 – hřbitov; 5 – malá
farská zahrada; 6 – velká farská zahrada; 7 – tzv. stará fara.

Mimochodem na západní straně Růžové ulice
v místě jejího zúženého vyústění do Jindřišské a
naproti ohradní zdi zahrady, o níž mluvíme, nalezneme při domě čp. 941 podlouhlou ohrazenou
zahrádku či dvorek s jedním vzrostlým stromem.
I ta je pozůstatkem původní „Růžové zahrady plebánovy“.

Zahrada či proluka?
Není mi jasné, jak by se ze zahrady, jejíž více než
šestisetletou existenci jsme v předchozím odstavci
jasně doložili, mohla stát mávnutím kouzelného
proutku proluka. I když nelze popřít, že se místo
proluce podobá, ale ta podobnost je zcela povrchní.
Obléknu-li si medvědí kůži, také se nestanu hned
medvědem. Podstatou pojmu proluka ve všech
jejích definicích je mezera v souvislé zástavbě,
má jít o řadovou parcelu, s jejímž zastavěním se
počítalo již při vzniku okolních staveb, ale z různých důvodů stavba zde nebyla realizována, nebo
na daném místě bez náhrady zanikla. V našem
případě ovšem nejde o řadovou parcelu určenou
k zastavění a tuto skutečnost potvrzuje nejen výše
popsaná historie místa, ale i platný územní plán
Prahy. Na plochu zahrady totiž umístil značku
„zeleň vyžadující zvláštní ochranu - památkového
významu“. Současně je území charakterizováno
jako stabilizované. Na stabilizovaném území je při-

puštěno pouze zachování, dotvoření a rehabilitace
stávající urbanistické struktury bez možnosti další
rozsáhlé stavební činnosti. Jak je tedy možné, že
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy zamýšlenou zástavbu, a to oproti zamítavému, pečlivě
zdůvodněnému názoru Národního památkového
ústavu schválil?
Je třeba připomenout, že se tak nestalo poprvé.
K záměru novostavby v Růžové ulici byla vydána
již závazná stanoviska magistrátních památkářů
v roce 2013 a 2014, obě byla v rámci odvolacího
řízení zrušena Ministerstvem kultury ČR. Projekt
byl mírně upraven a opakovaně předložen do řízení.
K němu bylo vydáno nové závazné stanovisko,6 které bylo podkladem pro vydání územního rozhodnutí
odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1.7
Klub Za starou Prahu byl na existenci tohoto dosud
nepravomocného územního rozhodnutí upozorněn
jedním z účastníků řízení. S překvapením, že jsme
nebyli přizváni do řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., nebot’ máme
u odboru výstavby Prahy 1 podle § 70 odst. 2 uvedeného zákona přihlášku k účasti v řízeních, které
se budou týkat tohoto tématu, jsme se přihlásili
do řízení dne 6. 4. 2016 jako opomenutý účastník.
6
Závazné stanovisko OPP MHMP, čj. S-MHMP 692415P2015 ze
14. 9. 2015
7

Územní rozhodnutí, čj. HMCP1 045316/2016 z 16. 3. 2016
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Detail z výkresu č. 31 „Podrobné členění plochy zeleně“ platného Územního plánu hlavního města Prahy
s legendou. Převzato z http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

Již 15. 4. 2016 nám odbor výstavby Prahy 1 sdělil
Usnesením, že podle něj v daném případě o žádnou
ochranu přírody či krajiny nejde, nýbrž jde o běžnou
stavební proluku, takže Klub Za starou Prahu za
účastníka řízení nepovažuje. Proti tomu jsme se
odvolali k stavebnímu odboru magistrátu, a ten
připustil, že můžeme podat proti výroku územního
rozhodnutí odvolání a teprve v odvolacím řízení
se rozhodne o oprávněnosti našeho účastenství
v řízení.

Záměrné zkreslení faktů,
nebo nedovzdělanost?  
V odvolání jsme především poukázali na nesoulad
záměru s planým územním plánem, který zahradu
svatojindřišské fary výslovně chrání, a neslučitelnost smyslu této ochrany s realizací zamýšlené novostavby. Zároveň jsme požádali v rámci odvolání o
věcný přezkum závazného stanoviska OPP MHMP
Ministerstvem kultury ČR, nebot’ v něm nachází-

Detail Huberova plánu Prahy z roku 1769 s okolím kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty.
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Porovnání objektů v okolí kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Huberově plánu
a na plánu Jüttnerově dokládá, že od doby parcelace „plebánovy růžové zahrady“ v okolí kostela žádné objekty
nepřibyly, ani neubyly.

me zásadní nesrovnalosti. Nejde jen o to, že jsou
bagatelizovány argumenty Národního památkového ústavu, ale zároveň jsou v argumentaci zcela
bezprecedentním způsobem zkreslována historická
fakta. V tomto případě ovšem s jistým pousmáním
musíme konstatovat, že se tak nemuselo stát jen
ze snahy za každou cenu vyhovět investorovi, ale
též z jisté nedovzdělanosti referenta, který závazné
stanovisko psal.
Tento mudrc se pustil do polemiky s tvrzením, že
parcela zahrady nebyla nikdy zastavěna. Nahlédl
do všech relevantních historických plánů Prahy,8
a pak na straně 7 a 8 zmíněného dokumentu vítězoslavně sdělil, že NPÚ „pomíjí existenci Huberova
plánu z roku 1764…, z něhož vyplývá, že zahrada
tehdy měla podstatně menší plochu, než nynější
zahrada, nebot’ pozemek byl v poměrně značném
rozsahu zastavěn, a to i v jeho části přilehlé k ulici
Růžové…“ Ze situace Huberova plánu pak zpracovatel závazného stanoviska OPP MHMP dokonce
vyvozuje triumfální závěr, že koncepci nově navrženého domu “lze mít i za jakousi reminiscenci na
situaci historické zástavby a zahrady zachycené na
tzv. Huberově plánu z r. 1764.“
Nad výše uvedenou citací člověk vážně neví, zda
se má zasmát, nebo zaštkat. Pohled na Huberův
plán Prahy z roku 1769 totiž ukazuje zcela jinou
skutečnost, než z něj vyčetl referent magistrátního
památkového odboru. Plán, a to jak jeho varianta
půdorysná, tak perspektivní, patří do skupiny
8 Mapový portál Historického stavu AV ČR http://towns.hiu.cas.
cz/p_prehled.php

plánů, které vznikaly primárně jako umělecká
veduta města, prioritou byl výtvarný účinek díla,
nikoliv jeho absolutní geometrická přesnost. V rámci toho přístupu byl Huberův plán komponován
do originálního formátu, v němž se severojižní a
východozápadní osy města kříží jako diagonály
obrazu. Aby tuto kompozici mohl autor dodržet a
zároveň zobrazit tehdejší město celé, musel učinit
řadu drobných prostorových korekcí a zkreslení.
Shodou okolností byl takto postižen východní
okraj Nového Města: aby se totiž do formátu plánu
vešel ostrov Štvanice, musel být severovýchodní
krajní bod plánu města posunut oproti skutečnosti mírně k jihu a vějířovitě se rozevírající pás
novoměstské zástavby mírně plošně redukován.
Redukce byla pochopitelně provedena tím nejšetrnějším způsobem k zobrazené zástavbě, tedy na
úkor volných vnitroblokových a zahradních ploch,
nikoliv redukcí domů a objektů. Takto došlo i
k „zdrcnutí“ pozemků v okolí svatojindřišské fary.
Zkreslení Huberova plánu, o kterém hovoříme, je
dobře patrné i při porovnání s jakýmkoliv z přesně
zaměřených a zakreslených historických plánů,
např. když srovnáme úhel, který spolu svírají osy
ulice Jindřišské a Senovážného náměstí, nebo
tvar a rozměry bloku východně od kostela sv. Jindřicha, který je na Huberově plánu deformován
nejvýrazněji. Navíc při srovnání Huberova plánu
s jen o málo mladším plánem Hergetovým z roku
1791, nebo plánem Jüttnerovým z roku 18169, které
zobrazují městskou strukturu bez deformací, zjiš9

Viz předchozí poznámku.
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Zakreslení kostela a pozemků fary na plánu Františka Zelinky, kolem r. 1790, Národní archiv.
Převzato z knihy Viléma Lorence Nové Město.  

t’ujeme, že objemy zástavby a počet budov v okolí
svatojindřišské fary jsou totožné. Tedy na Huberově
plánu není dokumentována žádná stavba navíc,
žádné domy, které na tom místě v Huberově době
byly a pak opět náhle zanikly, jak se domnívá ve
své povrchní úvaze autor text závazného stanoviska OPP MHMP. Dalším důkazem oproti tvrzení
závazného stanoviska je plán Františka Zelinky,
který zobrazuje situaci svatojindřišské farnosti
kolem roku 1790 (viz obr. na této straně).10
10 Vilém Lorenc: Nové Město pražské, SNTL, Praha 1973, příloha
II/IV.

Se zklamáním a rozpaky nad touto kauzou můžeme jen kroutit hlavou a ptát se: jak je možné, že
magistrátní památkový odbor jako výkonný orgán
státní památkové péče v Praze vystupuje tak kontroverzně ve prospěch investorů a tak nedůsledně
hájí hodnoty pražského kulturního dědictví?
O dalším vývoji kauzy budeme informovat.

Kateřina Bečková
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O bourání vil v Praze
a nedostatku prostého lidského studu
Lámu si hlavu, jaký vhodný příměr zvolit, abych co nejpřesněji vyjádřila, jak tu situaci cítím, a stále se
mi v myšlenkách vrací tento: slušně vychovaný člověk nekrade, i když se nikdo nedívá, nebo: slušně
vychovaný člověk neplýtvá vodou, chlebem, nebo čímkoli jiným, i když na to má. Chci totiž vyjádřit
asi toto: slušně vychovaný člověk neničí cenné, funkční a hezké věci, i když je vlastní. Ale pokud není
jasné, kam mířím, ještě to upřesním: slušně vychovaný člověk nekoupí pěkný zdravý dům, který je
součástí všeobecně vnímané identity místa, jen proto, aby ho mohl zbourat, at’ za jakýmkoli účelem.
Ale proč vlastně ten chudák slušný člověk nekrade, neplýtvá, neničí a nebourá? Protože by se musel
za své chování před námi všemi stydět. Fakt jen pro to? No ano, cožpak je to málo? Bohužel se mi zdá,
že hranice studu je v naší současné společnosti nízká. Dokonce bych řekla, že je až tak zoufale nízká,
že předhánění se v nestydatosti se stává veřejným sportem a nejúspěšnější borci mají překvapivě
mnoho fanoušků i napodobitelů.

Vila v Břevnově čp. 1482 Na Petřinách 7.
Foto: K. Bečková, červen 2016

Pojd’me se na jednoho nestydu podívat. Jeho
příběh je jednoduchý. Koupil rodinnou vilu
z roku 1939 v Praze v ulici Na Petřinách 7,
Břevnov čp. 1482. Když ohlásil svůj úmysl vilu
zbourat a vystavět místo ní bytovku o 13 jednotkách s dvojnásobným počtem garážových
státní v podzemí, zvedla se proti tomu vlna odporu místních obyvatel, kteří zorganizovali petici
a zburcovali média. Na to navázala vlna odporu

historiků architektury, kteří si pozdně funkcionalistické stavby cenní jako památky. Dlužno
podotknout, že vila není památkově chráněná,
protože dosud nikoho nenapadlo, že by bylo zapotřebí památkovou ochranou její existenci pojistit.
Většinu staveb z tohoto období totiž zpravidla
chrání jejich „mládí“ a plná funkčnost, i když
samozřejmě jen do té doby, než ji koupí nějaký
majitel beze studu.

Ročník XLVI. (XVII.) číslo 1 / 2016							

11

Vila v Podolí čp. 135 v ulici Pod Klaudiánkou 19.

Vrat’me se k jeho příběhu. Server Lidovky.cz
přinesl popis situace na zastupitelstvu Městské
části Prahy 6, kde se 23. 6. 2016 v rámci interpelací případ zamýšlené demolice vily projednával.1
Majitel vily prohlásil, že když ted’ vidí, jak je vila
cenná, tedy ji nezbourá, ale klidně prodá. „Chcete
vilu zachránit?“ navrhl občanům a zastupitelům,
„tak si ji kupte, cena je 85 miliónů.“ Lidovým novinám na otázku, proč tolik navýšil cenu, když sám
vilu koupil jen za 23 miliónů, odpověděl: „Kupoval
jsem totiž starý památkově nechráněný ani nikým
na památku nenavrhovaný dům, jehož demolici
povolili památkáři, prodával bych ale dle pánů petentů dům památkově hodnotný postavený ve stylu
pozdního funkcionalismu. Tedy abych parafrázoval,
koupil jsem staré ojeté auto neznámé značky, ze
kterého se jako mávnutím kouzelného proutku stane
žádaný veterán.“
Podle uvedeného článku se majitele vily a jeho
práva dle libosti nakládat s vlastním majetkem
1 http://www.lidovky.cz/zachrana-vily-na-petrinach-prodamvam-ji-za-85-milionu-navrhl-investor-121-/zpravy-domov.
aspx?c=A160623_165639_ln_domov_hm

zastali stoupenci ideově konzervativního názorového proudu reprezentovaní v Praze 6 vládnoucí
TOP 09 v čele se starostou Ondřejem Kolářem,
naopak existenci vily na jednání zastupitelstva
hájili zejména Zelení, kteří předložili návrh, aby
byl podán podnět k prohlášení domu za kulturní
památku. Návrh ale zastupitelstvo neschválilo.2
Mimochodem, právo vlastnit majetek, užívat jej či
konzumovat požitky z něho plynoucí je jedna věc,
a naložit s tímto majetkem způsobem, který je
společensky nevhodný až pobuřující, byt’ nikoliv
zakázaný, je věc druhá. Co ale zabrání korektnímu vlastníkovi, aby najednou nezjančil a nezačal
se chovat barbarsky? Jedna z nejsubtilnějších
nehmotných věcí, jaké mohou existovat: výchovou
a vzděláním vypěstovaný stud. Nikdo nechceme
vlastníkovi jeho majetek za 23 miliónů brát, ale
zároveň nechceme, aby s ním zacházel způsobem,
který poškozuje a uráží ostatní členy kulturní
společnosti. Před několika lety jsme tento vztah
při příležitosti jiného bouracího záměru vyjádřili
2 Podle našich informací ale přesto byl návrh na zapsání vily za
památku podán organizátory petice.
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Petice vyvěšená na jednom z domů v Podolí vyzývá k protestu proti novostavbě vily
v ulici Pod Klaudiánkou 19.

jednoduchým heslem, který platí i v tomto případě:
Váš dům je naše město…   
Vila Na Petřinách není jedinou prvorepublikovou
vilou, o jejíž zachování v současné době občané
bojují. Jiný případ prožívají na opačném konci
Prahy obyvatelé Podolí. Tam se jedná o vilu z roku
1933 ve svahu v ulici Pod Klaudiánkou 19, která
se obrací svou zdobnější fasádou ve stylu jakéhosi architektonického svérázu k jihu s výhledem
k údolí Vltavy. Developer chce na jejím místě postavit bytovku o 20 jednotkách. Místní obyvatelé
poukazují na to, že současná vila je v technicky
dobrém stavu a měřítkem i architektonickým výrazem harmonizuje s okolní zástavbou, což nelze říci

o navrženém „paneláku”, který využívá pozemek od
kraje do kraje a se svými 38 parkovacími stáními
podstatně zvýší automobilový provoz v této dosud
klidné lokalitě Podolí.
Poslední zprávy hovoří o podobných situacích
i v jiných městských částech, kde se sbírají podpisy
proti demolicím vil.
Všechny tyto partie jsou prozatím rozehrané a
nikdo netušíme, jaký budoucí osud je vilám přichystán. Jen by mne zajímalo, zda už někdo pánům
majitelům (investorům a developerům) řekl nahlas
a do očí: Styd’te se!

Kateřina Bečková
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Barrandovské terasy
a jejich další osud
Před nedávnem proběhlo médii hned několik senzačních zpráv o chystaném znovuzrození areálu
Barrandovských teras. Přímo na místo dokonce najely bagry a dělníci začali s rozsáhlým kácením
křovisek, přemist’ováním půdy a novým oplocováním pozemku. Za plánovanou kompletní rekonstrukcí
a přístavbou hotelu stojí liberecký podnikatel Michalis Dzikos, který celý projekt plánuje už od roku
2003. Začne se tentokrát opravdu s rekonstrukcí dlouho chátrající památky, nebo jde jen o další čištění
pozemků? A jak budou slavné Terasy nakonec vypadat?

Barrandovské terasy kolem roku 1935. Muzeum hl. m. Prahy

Stejně jako mnoho dalších milovníků meziválečné architektury mě již dlouho tíží osud rozpadajících se Barrandovských teras. Snad i proto moje
srdéčko zaplesalo nad vidinou brzké rekonstrukce
funkcionalistického skvostu. Zároveň jsem se ale
nemohla ubránit ostnu pochybností, který ve mně
stále ještě hlodá. Opravdu k rekonstrukci po letech
slibování dojde? Vydaří se? A jak velkou cenu za
záchranu bude muset památka zaplatit?
Zatím to vypadá, že stavební práce skutečně
začnou, zda se rekonstrukce vydaří, či ne, si ale
budeme muset počkat. A co se týče ceny za záchranu… současný majitel už před více než deseti lety
naplánoval kromě rekonstrukce přístavbu hotelu

a kongresového centra. Momentálně to naštěstí
vypadá pouze na realizaci apartmánového hotelu.
Bohužel jsou Terasy v tak špatném stavu, že pro
jejich záchranu je potřeba udělat (téměř) cokoliv.
Než se ale vrhneme do polemiky nad kvalitou
stavebního záměru v těsném sousedství památky,
pojd’me si říci něco o barrandovském areálu a jeho
vzniku.

„Za Prahou a přece v Praze“ – z historie
Barrandovských teras
Podle často zmiňované legendy vznikly Terasy
na základě inspirace kalifornským restaurantem
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Barrandovské terasy kolem roku 1935.
Muzeum hl. m. Prahy

Cliff House, který navštívil Ing. Václav M. Havel
(1897–1979) na svých cestách po USA v roce 1924.
Romanticky a dramaticky vyhlížející výletní letovisko na útesu nad mořem mu prý učarovalo natolik,
že si chtěl také jedno postavit. Havel si skutečně
přivezl ideu z Ameriky, ze své studijní cesty, nicméně nešlo jen o představu restaurantu na skále
zářícího do dálky, ale o celou čtvrt’ – vilové zahradní
město, kterých viděl mnoho kolem amerického San
Francisca.
Po návratu si proto vyhlédl pozemky na pláni
nad Vltavou, tehdy známé jako lokalita Na Habrové
– dnešní název Barrandov dal území také Havel a
to podle geologa Joachima Barranda (1799–1883),
který se proslavil zkoumáním zkamenělin ve středních Čechách a svou pamětní desku měl právě Na
Habrové. Název Barrandov se zdál Havlovi pouta-

vější a lépe vyhovující jeho záměru výstavby vilové
čtvrti. Pozemky se Havlovi podařilo získat roku
1927 a právě tehdy začalo zdlouhavé plánování
zástavby – bylo potřeba vybudovat přístupovou
komunikaci, protože území bylo do té doby přístupné jen úzkým úvozem, dále inženýrské sítě a
územní plán, celou lokalitu vhodně rozparcelovat.
Ve všem musel Havel spolupracovat se Státní regulační komisí a stavebním úřadem. V čele regulační
komise tehdy stál architekt Max Urban, který se
před první světovou válkou zabýval také filmem (se
svou ženou, herečkou Andulou Sedláčkovou, založil filmovou společnost ASUM), a právě on se stal
autorem urbanistického rozvržení barrandovské
čtvrti a později také mnoha zdejších staveb.
Z původně plánované vilové čtvrti s domy od
Maxe Urbana a Vladimíra Grégra (který pracoval
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Barrandovské terasy s vyhlídkovou terasou a plaveckým areálem, pohlednice, kolem 1935.
Muzeum hl. m. Prahy

u V. M. Havla jako architektonický poradce) byly
zrealizovány jen dvě vily jako výstavní exempláře,
které měly v době krize podpořit prodej pozemků.
Zbylé parcely byly rozprodány a zastavěny podle
návrhů dalších architektů (kromě Urbana a Grégra také R. Stockar, F. A. Libra, typové domky

od J. Fragnera atd.). Havel od počátku zamýšlel
vybudovat čtvrt’ kolem společenského centra s restaurací, podobného již zmíněnému americkému
Cliff House – a právě tzv. Barrandovské terasy
byly postaveny jako první z celé čtvrti. Projektu se
roku 1929 ujal architekt Max Urban a k realizaci
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Pohled na věž Barrandovských teras, duben 2016. Převzato z: http://praha.idnes.cz/rekonstrukcebarrandovskych-teras-d6f-/metro.aspx?c=A160414_203610_praha-metro_lupo, vyhledáno 30. 6. 2016

jej dovedl ve velice krátké době, stavba byla dokončena v roce 1931. Budova na půdorysu písmene L
obsahovala restaurant se společenským sálem a
dominantní vyhlídkovou věž tyčící se na ostrohu
jako bílý maják. Celý areál organicky doplňuje
křivku skalního masivu s dominantou budovy
restaurace na samém ostrohu, trojpodlažní věž
se salonky a vyhlídkovou terasou byla původně
ukončena světelným otáčivým majákem a vlajkou. Pro letní sezónu na restauraci navazovaly
tři velké, nad sebou kaskádovitě umístěné terasy
kopírující terén ostrohu doplněné pergolou, areál
byl koncipován až pro 3000 hostů. Interiér restaurační budovy navrhl architekt Vladimír Grégr,
skládací venkovní nábytek, který se i přes velkou
kapacitu míst dal snadno přes zimu uskladnit,
navrhla architektka Hana Kučerová-Záveská
(byla i autorkou vnitřního mobiliáře). Komplikované zahradní úpravy teras připravil Jan Vaněk.
V. Grégr také později, v roce 1937, doplnil areál
dřevěnou budovou proslulého baru Trilobit, který
se nacházel na druhém konci teras, naproti budově restaurantu. Bar byl vybudován pro potřeby
hostů, kteří se chtěli po uzavření restaurace, tedy
po 22. hodině, dále bavit – především pro filmaře.
Měl sloužit jen přes letní sezónu (nakonec však byl

využíván celoročně), byl tedy postaven ze dřeva –
díky tomu se ho podařilo postavit velice rychle – a
stylově vyzdoben trilobity za přispění řemeslníků
z filmových ateliérů.
Další významnou částí areálu byl plavecký stadion – bazén se skokanským můstkem, nacházející
se přímo pod skalou v bývalém lomu s tribunami
v terénu. Se záměrem vybudovat plavecký stadion
Havel oslovil Český plavecký klub, který nakonec
bazén vystavěl podle plánů architekta Václava Kolátora roku 1930. Jde o první český umělý bazén,
má železobetonové stěny a přírodní, skalnaté dno.
Kvůli stínu skály byl bazén brzy proslulý svou extrémně studenou vodou. Doplňovalo ho velkolepé
sportovní zázemí rozkládající se až k řece, tedy na
místě dnešní Strakonické ulice – tenisové kurty,
loděnice, pláž a volejbalová hřiště.
Dostatečný příliv návštěvníků se rozhodl Havel
zajistit zřízením levné autobusové linky od svého
dalšího společenského centra – Paláce Lucerna.
Denně až do půlnoci tak na Barrandovské terasy skutečně dojíždělo množství nadšenců, kteří
si mohli poslechnout orchestr R. A. Dvorského
s výhledem na Prahu a potkat zde známé tváře
stříbrného plátna. Tím je koneckonců čtvrt’ na
Barrandově také vyhlášená – jako český Hollywo-
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Barrandovské terasy po vykácení džungle, duben 2016. Převzato z: http://praha.idnes.cz/rekonstrukcebarrandovskych-teras-d6f-/metro.aspx?c=A160414_203610_praha-metro_lupo, vyhledáno 30. 6. 2016

od. Bratr Václava, Miloš Havel, který podnikal
v rozkvétajícím filmovém průmyslu (společnost AB
Barrandov a Lucernafilm), se rozhodl pro výstavbu
nových filmových ateliérů, poněvadž stávající ve
vinohradském pivovaru již přestávaly dostačovat
potřebám společnosti. V letech 1931–1933 tak došlo
k vybudování nového centra filmového průmyslu
v Praze na novém barrandovském Kříženeckého
náměstí opět podle návrhu architekta Maxe Urbana.
Po zlatých třicátých letech se však pomalu začaly
ohlašovat těžké časy. Přestože Barrandovské terasy
za druhé světové války živořily – a to především
v kvalitě klientely, kdy filmové hvězdy vystřídali
nacističtí důstojníci, opravdový úpadek nastal až po
válce. Filmové ateliéry byly znárodněny, stejně tak
i restaurant. Ten se zároveň stal podnikem spíše
pro bohaté cizince. V roce 1955 byl uzavřen plavecký bazén, protože se nad ním uvolnil kus skály,
a o několik desítek let později, 1982, byl uzavřen
i bar Trilobit. Celá Havlova zahradní čtvrt’ postupně
prorůstala novými domy rozličné architektonické
kvality. Roku 1988 byly sice Barrandovské terasy
prohlášeny za kulturní památku, ale to bohužel
nezabránilo ukončení provozu restaurantu o pár
let později (1997, někdy uváděno již 1993). Budova

i celý areál postupně chátral, někdejší lesk a sláva
meziválečného podniku se dávno vytratily.
Dnes se Havlova barrandovská čtvrt’ rozkládá podél několika ulic – Barrandovské, Skalní, Lumiérů,
Filmařské, Pod ateliéry, Pod Habrovou, Na Habrové,
součástí je i Kříženeckého náměstí. Kromě budov
Barrandovských teras na jednom konci a Filmových ateliérů na konci druhém sestává z vil v různých nuancích funkcionalismu třicátých let.

Chátrání Teras a nový projekt
Snad by se mohlo zdát, že po revoluci se podaří slávu Teras Barrandov opět vzkřísit – areál byl v rámci
restitucí vrácen Havlově rodině (1992), konkrétně
synům původního stavebníka Václavovi a Ivanovi,
oba však svůj podíl darovali manželkám. V roce
2000 podíl své švagrové odkoupila Dagmar Havlová
Veškrnová, která také založila společnost Barrandovské terasy a.s., do které areál vložila. Manželka
Ivana Havla, taktéž Dagmar, si ponechala pouze
plavecký bazén pod Terasami.
K  současnému majiteli, Michalisi Dzikosovi,
libereckému podnikateli s řeckými kořeny, se Terasy dostaly právě přes společnost Barrandovské
terasy a.s. – roku 2001 vstoupil jako akcionář do
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Původní vizualizace dostavby Teras, 2011. Převzato z: http://www.halonoviny.cz/articles/view/17691455,
vyhledáno 30. 6. 2016

společnosti, nejpozději 2003 odkoupil podíl Dagmar
Havlové a stal se majoritním vlastníkem. Projekt
obnovy pravděpodobně plánoval již od samotného
začátku, nicméně s reálným návrhem přišel až
o pár let později.
Od devadesátých let však i přes vlastnické změny, prohlášení za kulturní památku 1988 (včetně
plaveckého bazénu) a vyhlášení městské památkové
zóny roku 1993 destrukce areálu vlivem neúdržby a
vandalismu úspěšně pokračovala. Restaurace byla
uzavřena (1997) a budova zůstala v neutěšeném
stavu. Žádný z majitelů se očividně neměl k tomu
budovu opravit či alespoň zajistit proti dalšímu
chátrání – bratři Havlovi prý nesehnali investora,
nový majitel pak zůstal hlavně u plánování. Vandalům se podařilo vymlátit okna, původní nábytek
od Hany Kučerové-Záveské byl rozkraden. V říjnu
2001 snad přičiněním bezdomovců, kteří si zde
našli útočiště, vyhořel bar Trilobit, definitivní
odstranění jeho trosek, kvůli novému projektu
novostavby apartmánového hotelu na jeho místě,
v roce 2009 schválily památkové orgány.
S velkolepým projektem obnovy a dostavby Teras
přišel nový majitel M. Dzikos poprvé roku 2004 –

kromě rekonstrukce budovy restaurace se rozhodl
zastavět terasy apartmánovým hotelem kopírujícím
tvar terénu a z druhé strany restaurantu doplnit
předimenzovanou budovu kongresového centra, to
vše z důvodu lepší finanční návratnosti investice
do areálu. Rozšíření využití areálu je samozřejmě
pochopitelné, časy se změnily stejně jako okolí Teras a samotná restaurace by se na tomto místě asi
dlouho neuživila. Projekt rekonstrukce a dostavby
zpracovali brněnští architekti Ladislav Kuba a
Tomáš Pilař. Novostavba apartmánového hotelu
počítá se zastavěním místa původního baru Trilobit, který již nemá být obnoven, a venkovních kaskádovitých teras, jejichž tvar kopíruje. Jde o objekt
zčásti dvoupodlažní, na místě baru Trilobit – tedy
jako protiváha budovy restaurantu – třípodlažní,
plochostřechý a poměrně minimalistický, dělený
především horizontálně, který přiléhá k budově
restaurantu. Z druhé strany restaurace měl být
podle původního projektu – nicméně dnes už se
s ním nepočítá, nebo se o něm zatím alespoň nemluví – několikapodlažní kubický objekt kongresového centra (později označováno jako hotel), který
na rozdíl od apartmánů nerespektuje ani terénní
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uspořádání ostrohu a bohužel ani architekturu
restaurantu. Samotné schvalování projektu – který
má od roku 2011 všechna potřebná povolení pro
realizaci – trvalo několik let, během kterých projekt
prošel několika změnami, zároveň se však vlastník
nijak nepokusil chátrající objekt restaurace, která
je už dlouho v havarijním stavu, zajistit či opravit
– jen několikrát nechal vykácet náletovou zeleň
v okolí, naposledy do vytlučených oken provizorně
umístil desky a mříže, nicméně ne tak pevně aby
to zabránilo vniku vandalů či alespoň zatékání a
povětrnostním vlivům.
Jak bylo zmíněno, projekt byl poprvé zveřejněn
v rámci dokumentace pro územní řízení v roce
2004, o tři roky později (2007) předložili stejní
architekti upravenou studii, obě varianty byly památkovými orgány (NPÚ a OPP MHMP) schváleny
jako realizovatelné při splnění několika podmínek,
v roce 2008 tak mohl stavebník přistoupit ke stavebnímu řízení. O rok později (2009) se projednávalo odstranění zbytků baru Trilobit, zničeného
požárem v roce 2001, a umístění apartmánového
hotelu na jeho místě, což bylo rovněž schváleno.
Poslední schvalování proběhlo roku 2010, šlo
o úpravu teras, roku 2011 již měl majitel všechna
potřebná povolení včetně stavebního. K  započetí
prací na rekonstrukci či k výstavbě apartmánů
však nedošlo ani po opakovaných výzvách ze strany
památkových orgánů. Prý za tím byla zastaralost
projektu po letech schvalovacího procesu. Majitel
nicméně nepředložil ani žádný plán zajišt’ovacích
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prací stále chátrajícího objektu, který už je momentálně v havarijním stavu.
Terasy Barrandov se mezitím staly častým cílem
návštěv amatérských fotografů, obdivovatelů architektury, ale i akcí squatterů, a to především kvůli
poškozenému oplocení. Obrázky z rozpadající se
stavby postupně pohlcované okolní džunglí tak zná
téměř každý. V posledním roce začal majitel, pravděpodobně pro odrazení nezvaných návštěvníků,
používat jakousi iluzi hlídače – v jedné z místností
zabedněné budovy bývalo rozsvíceno světlo, občas
se odtamtud snad ozývaly i nějaké zvuky. Ale zda
se skutečně jednalo o (značně nesmělou) ostrahu
či bezdomovce se už asi nedozvíme, stejně jako se
nám nedostává odpovědí na zásadnější otázky –
proč majitel tak dlouho s realizací projektu otálel,
když už měl všechna potřebná povolení? Bylo to
z finančních důvodů, nebo čekal, až restaurace
spadne, aby ji už nemusel obnovovat? Pokud totiž
skutečně chce památku zachovat, proč stavbu alespoň nezajistil proti dalšímu chátrání, jak po něm
úřady požadovaly, a místo toho nechal budovu dál
chátrat a nekomunikoval?

Záchrana Barrandovských teras?
A tím se dostáváme až k roku 2016. Tento rok se
zdá, že situace se konečně obrací k lepšímu. Na jaře
najely do areálu Teras bagry, s nimi přispěchali
dělníci a začalo se s odstraňováním všude bující
zeleně a posléze i s terénními úpravami, také přiby-

Vizualizace aktuálního projektu, zdroj novinky.cz. Převzato z:  https://www.novinky.cz/domaci/401153barrandovske-terasy-se-konecne-probouzeji-k-zivotu.html, vyhledáno 30. 6. 2016
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Vizualizace aktuálního projektu. Převzato z: stavbaweb.dumabyt.cz, vyhledáno 30. 6. 2016.

lo nové bytelné oplocení. Médii proběhlo množství
nadšených zpráv o vzkříšení areálu a o tom, jak
se konečně slibovaná rekonstrukce pomalu rozjíždí. Jednotlivé články jsou doplněny o vyjádření
majitele či jeho asistentky, podle nichž by měla být
obnova Teras dokončena do tří let, počítá s realizací
nám již známé horizontální apartmánové budovy,
nicméně o plánovaném kongresovém centru/hotelu
se majitel již nezmiňuje. Úpravy schváleného projektu jsou jen kosmetické, nedotýkají se ani hmoty
ani dispozice hotelu. Je tedy na místě jásot? Bude
kdysi slavný Barrandov opět zářit?
A tak se opět dostávám ke skepsi, zmiňované
v úvodu. Když odhlédneme od novostavby a zaměříme se pouze na Barrandovské terasy, jak je známe,
je nepochybné, že bez rekonstrukce již dlouho nevydrží. Budova přišla o většinu okenních výplní, které
jen velmi chabě nahrazuje nedoléhající bednění a
na některých místech jen mříž proti vniknutí, dovnitř zatéká, omítka opadává, betonová konstrukce
je v havarijním stavu. Současný majitel je s areálem
spojován od roku 2001, tedy 15 let, a přesto dodnes
neudělal prakticky nic, aby kulturní památku
„udržoval v dobrém stavu“, jak mu ukládá zákon.
Úřady snad část té doby konejšila jeho aktivita
kolem plánovaného projektu či fakt, že už jiné památkově chráněné objekty zrekonstruoval (na hotel
přestavěná Mandelíkova vila alias Chateau Kotěra
v Ratboři u Kolína), jedině tak se dá vysvětlit, proč
mu za jeho zacházení s památkou nebyly uděleny

žádné postihy. Nicméně proč budovu nezajistil proti
další destrukci (at’ už přičítanou přírodním vlivům,
vandalismu či čemukoliv dalšímu), když přeci celou
dobu plánoval její velkolepou obnovu, bychom se
mohli ptát znovu a znovu, nicméně to nevypadá, že
bychom se dočkali smysluplného vysvětlení – a co
na tom koneckonců dnes záleží. Jak prohlásil šéf
pražských památkářů Ondřej Šefců: „Rekonstrukci
uvěřím, až uvidím kolem budovy lešení.“ Nedůvěra
v samotný začátek slibované rekonstrukce je tedy
více než na místě. Po zkušenostech s tím, jak se
na území hlavního města zachází s památkami, je
dokonce na místě i obava, jak celá rekonstrukce
dopadne, zda se konstrukce stavby neukáže pro
majitele jako příliš poškozená pro zachování, zda
by ji v takovém případě dokázaly památkové orgány majiteli navzdory ubránit. Ale nemalujme čerta
na zed’ a doufejme, že za celým zdržením byly jen
finanční důvody a že rekonstrukce tentokrát již
skutečně započne.
Kromě obnovy tu však máme i plánované dostavby. Zde je potřeba si uvědomit, na jak exponovaném místě se Barrandovské terasy nacházejí – na
ostrohu nad řekou, dříve s výhledem na Prahu,
dnes bohužel na velice frekventovaný Barrandovský most. I přes nepříznivou změnu okolí budova
restaurace s věží výrazně utváří vzhled návrší, je
jeho dominantou, která ted’, po opětovném vykácení přerostlé zeleně, poutá pohledy už z dálky.
Dostavba jakékoli budovy do její těsné blízkosti toto

Ročník XLVI. (XVII.) číslo 1 / 2016							

panorama nenávratně změní. Přesto právě zmíněné
novostavby v okolí jsou klíčem k záchraně památky
– kvůli nim trvalo schvalování tak dlouho, to ony
slibují zajištění financování provozu, protože by se
zde prý samotná restaurace neuživila – to ony zajistí investorovi finanční návratnost celého podniku.
Nedělejme si iluze, bez vidiny výnosného podniku
by se majitel ani nepokoušel Terasy zachránit, což
ostatně dokázal i mnohaletou ignorací potřeby
zajištění památkově chráněné budovy.
Dostavby zde byly plánovány dvě – apartmánový
hotel (dnes označován jako apartmánový dům) a
kongresové centrum (dnes zmiňováno jako hotel),
které by však prozatím nemělo být realizováno.
Nutno říci, že apartmány jsou menším zlem než
centrum/hotel, které z několika dostupných vizualizací vypadá jako jakákoli architektonicky
nenápaditá kubická „administračka“ kdesi v polích
u výpadovky – na návrší nad Vltavou by působila
jako slon v porcelánu, naprosto ignorující kontext
jak přírodní, tak architektonický, nepřinášející
místu žádnou přidanou hodnotu, tedy snad kromě
té finanční. Objekt apartmánů je jak hmotou, tak
architektonickým řešením o něco vhodnější. Je sice
také naddimenzovaný, nicméně jeho hmota navazuje na budovu restaurace, má přísně horizontální
charakter obloukovitě kopírující tvar terénu – tedy
tvar původních teras, jež nahrazuje. Areálu by stále
dominovala vyhlídková věž. Až na svou rozlehlost
jde o esteticky poměrně kultivovaný návrh, který
sice výrazně změní siluetu celého návrší, ale na
rozdíl od kongresového centra se zčásti snaží reagovat na kontext svého okolí.

Pár slov závěrem
Jak je zřejmé z chování majitele, rekonstrukce a
tedy záchrana Barrandovských teras v nejzazší
možné chvíli je podmíněna výstavbou apartmánů.
Není to ideální situace a můžeme žehrat nad tím,
jak daleko jsme se (sotva můžeme celou situaci
házet jen na památkové orgány, jde o laxnost kulturní společnosti jako takové) nechali zahnat, že
nám investor diktuje podmínky zachování kulturní
památky. Já bych se raději držela optimističtější
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vyhlídky na to, že se snad Terasy přece jen podaří
zachránit a už nebudeme muset zamačkávat slzu
při pohledu na odpadávající kusy meziválečného
betonu. Smutný je také fakt, že do plánu obnovy
není zahrnut plavecký bazén pod skalou, který je
ve stejně neutěšeném stavu a zároveň je také pod
památkovou ochranou spolu s Terasami. To však
nemůžeme svádět na pana Dzikose, poněvadž bazén stále vlastní manželka Ivana Havla Dagmar.
Snad bude rekonstrukce Teras impulsem i pro ni
pokusit se najít nové využití a plavecký stadion
v nějaké formě obnovit.
Celou situaci je ale třeba bedlivě sledovat – rekonstrukce má podle vyjádření majitele začít právě
v červnu či červenci letošního roku, tedy právě ve
chvíli, kdy dopisuji tento článek, a kromě vykácení
zeleně, srovnání terénu a nového plotu se zatím
ještě s žádnými stavebními pracemi nezačalo, k vidění není ani lešení ani nic dalšího. Tak doufejme,
že majitel slovo dodrží a skutečně začne, a to bez
výmluv, že kvůli stavu budovy nemůže v rekonstrukci pokračovat. Ještě tedy může všechno dobře
dopadnout.
Eliška Varyšová
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Stará města obohatí
pouze kreativnost
Věstník Klubu Za starou Prahu otiskl v prvním a třetím čísle ročníku 2015 stati o dvou kauzách,
které k sobě v minulých měsících poutaly pozornost pražské veřejnosti. Dva členové naší Domácí
rady, Jakub Bachtík a Pavla Priknerová, v nich vyjádřili svůj kritický postoj k projektu bytového domu
pro pražskou Anenskou čtvrt’, takzvaného maršmelounu,1 a k projektu přestavby školní budovy v
Mikulandské ulici, v níž by se mělo usídlit Inovační technologické a výzkumné centrum Vysoké školy
uměleckoprůmyslové.2 Velice si vážím věcnosti a kultivovanosti, s nimiž oba autoři vyslovili nesouhlas
s pojetím obou uvedených architektonických výkonů. Pokusím se vysvětlit, proč se s jejich názorem
neshoduji, a snad se mi podaří být přitom stejně věcný a kultivovaný.  
Rád bych předem upozornil, že mé vlastní stanovisko k oběma kauzám je v Domácí radě silně
menšinové, neomezuje-li se jenom na mě. Stejně
rád bych však své přátele i všechny ostatní milovníky Prahy ujistil, že obavy, jaké všichni máte
o osud našich starých měst, sdílím stejně silně
jako vy. Se stejným smutkem jako mí přátelé se
dívám na různé banální a předimenzované novostavby, které v posledních letech vyrůstají v našich
městských centrech v čele s pražským, a stejně
tak mě trápí různé praktiky, jaké autoři těchto
novostaveb, jejich objednavatelé a přehnaně k nim
vstřícní magistrátní úředníci používají, aby takové
nepodařené budovy do městských center pronikaly.
V takové atmosféře se pak stává podezřelým každý
nový architektonický vstup do starého města, bez
ohledu na to, zda jde o vstup dobrý nebo špatný.
Milovníci památek mezi nimi přestávají rozlišovat,
a zvlášt’ ostražitě přistupují k tomu, co se jim zdá
být neobvyklé. Na tuto situaci doplácí kreativní
architektura, protože ta v sobě jistou míru neobvyklosti vždy obsahuje. Můžou však na ni doplatit
také stará města. Když se v nich totiž něco nového
staví, kreativní architektonický výkon je dokáže
obohatit, ale výkon banální je ochudí, takže by to
měla být banálnost, a nikoliv kreativnost, proti
čemu bychom měli městská centra bránit.
Za posledních pětadvacet let se naštěstí jen
málokdy stalo, že by milovníci památek vzniku
takové kreativní architektury zabránili. Byl to
snad pouze smutný případ Pleskotova projektu
obchodního domu Senquar na litomyšlském náměstí z let 1993–1994, kdy se věci sběhly právě
tak.3 V poslední době se však podle mého soudu
události tohoto druhu množí a já se obávám,
1 Jakub Bachtík, Ohlédnutí za Maršmelounem, Za starou Prahu
XLV (XVI), 2015, č. 1, s. 11–12.
2 Pavla Priknerová, Když škola bourá školu, Za starou Prahu
XLV (XVI), 2015, č. 3, s. 8–12.
3 Srov. k tomu naposled Rostislav Švácha, Josef Pleskot jako
„památkář“, in: Josef Pleskot: Na cestě (ed. Norbert Schmidt),
Ostrava 2012, s. 20–25.

že mezi případy nesprávného odporu proti kreativní architektuře patří i kauza maršmelounu
a kauza projektu pro Mikulandskou ulici. Doplním je ještě jedním incidentem mimopražským,
o němž Jakub Bachtík a Pavla Priknerová nepíšou
a pravděpodobně o něm ani nevědí, návrhem pro
dostavbu Galerie Benedikta Rejta v Lounech od
Emila Přikryla, který nedávno odmítla schválit
odborná komise územního pracoviště Národního
památkového ústavu v Ústí nad Labem.
To se mi už zdá být napováženou, když se téměř
v jedné chvíli památkářství postaví proti projektům architektů tak talentovaných a tak kreativních, jako je Emil Přikryl (Louny), Zdeněk Fránek
(maršmeloun) a Ivan Kroupa (Mikulandská). Kdyby
jim bývala vyšla z rukou nějaká monstra beze
smyslu pro kontext a pro správné měřítko, pak
bych se proti nim postavil i já. Jenže ono to tak
podle mého názoru není; je to spíše neobvyklost,
čili kreativnost, čím uvedená díla těchto tří architektů nutí milovníky památek k odporu.
Každý z těchto tří architektonických výkonů
je neobvyklý trochu jinak, protože se každý
z nich vyrovnává s jinou situací a jejich autoři
k tomu zvolili jiné prostředky. Emil Přikryl zamýšlí svou novostavbou zaplnit proluku, která
v Lounech vznikla po druhé světové válce, a obnovit tak poškozenou frontu domů v Pivovarské ulici,
k níž se kdysi, v letech 1882–1884, připojil opravdu mohutný a naddimenzovaný blok nové lounské radnice od Saturnina Hellera. Přikryl našel
způsob, jak překonat nepoměr mezi typickým
měřítkem starých lounských domů a přehnaným
měřítkem Hellerova radničního objemu. Vypomáhá si přitom atikou a asymetricky umístěnou
věžičkou a abstraktně přitom evokuje vzhled raně
barokního paláce Lanfranchi v italském městě
Matera. Podobnými abstraktními evokacemi
starých renesančních nebo barokních staveb se
vyznačují i mnohé starší Přikrylovy projekty včetně interiérů v hlavní budově Galerie Benedikta
Rejta. Ústecká komise Národního památkového
ústavu však označila Přikrylovu osobitou práci
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Josef Pleskot, Radek Lampa, AP ateliér, projekt obchodního domu Senquar na náměstí v Litomyšli, 1993–1994

Emil Přikryl, projekt dostavby Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Pivovarská ulice, 2015
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Zdeněk Fránek, Fránek architects & associates, projekt bytového domu s obchody pro ulici U milosrdných
v Praze-Starém Městě, analýza výšek, 2014

se starou historickou předlohou za opožděný
projev postmodernismu, který „je již překonán
a neodráží soudobý pohled na architekturu“.4
A fakt, že v Přikrylově případě jde vždy o práci
kreativní a neobvyklou, komisi spíše popohnal
k jejímu zamítavému stanovisku. Připojené výroky ústeckých památkářů o „naddimenzovanosti“
a „hmotové nepatřičnosti“ Přikrylovy stavby se
pak míjejí s realitou, jak je to patrné z architektových výkresů.
S podobnými výtkami, že jde o projekt „obrovský“, „megalomanský“ nebo „monstrózní“, se
setkal také Fránkův maršmeloun.5 Byly to však
výtky nadsazené, protože rozměry Fránkova
projektu rozměrům okolních budov odpovídají a
hladinu okolní zástavby nepřekračují. Jsem proto Jakubovi Bachtíkovi vděčný, že ve své kritice
maršmelounu takové argumenty nepoužívá a hledá jeho sporné stránky jinde. Rovněž Fránkova
stavba má zaujmout místo na prázdné parcele, na
4 Cituji z dokumentu Zápis ze zasedání odborné komise ze dne
16. března 2015.
5 Marie Švábová, Nehodí se to tam, A2: kulturní čtrnáctideník XI,
2015, č. 14, s. 30; srov. mou odpověd’ Osobitý maršmeloun: Hodí
se do Prahy dobrá architektura? A2: Kulturní čtrnáctideník XI, 2015,
č. 16, s. 30.

níž kdysi stálo několik starých domů. Architekt
ji navrhl členitou, aby tak moderními formami
napodobil tuto starou situaci. Sestavil svůj dům z
barevných kostek se zaoblenými hranami, jaké se
objevují i u jiných Fránkových staveb, a nasázel
pak do nich okna a balkony, jejichž konfigurace připomínají lidské tváře. Právě v tom Jakub
Bachtík vidí slabinu architektova výkonu; „celý
vtip jeho řešení [je] až moc prvoplánový a při pohledu z Letné se ty smajlíky budou šklebit trochu
moc výrazně“.
Já si však myslím, že je to opět neobvyklost a
kreativnost Fránkova projektu, co Jakuba Bachtíka
zarazilo. S takovými tvary před Fránkem pracoval
málokterý architekt; odporují proto naší vkusové
a estetické zkušenosti. Když se však po dějinách
architektury rozhlédneme důkladněji, zjistili bychom, že se v nich narážky architektonických forem
na lidskou fyziognomii občas vyskytují, aniž by
v tom dnes někdo spatřoval něco špatného. Myslím
tady na manýristické domy Federika Zuccariho,
na Michelangelovu Portu Pia nebo na vily Adolfa
Loose z dvacátých let 20. století. Tyto stavby se tedy
inspirovat lidskou tváří mohly, kdežto Fránkův
maršmeloun to dělat nesmí?
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Adolf Loos, průčelí Mollerovy vily ve Vídni, 1927

Uznávám, že projekt přestavby školy v Mikulandské ulici pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou představuje kauzu nejspornější.
V tomto případě nejde o objekt na prázdné parcele, jemuž by nic starého nepadlo za obět’, nýbrž
o radikální přestavbu budovy, která sice k sobě
zájem milovníků památek dlouho neupoutávala,6
její hodnoty však nakonec vyšly najevo a nalezly
mnoho odhodlaných obhájců. Debata se přitom
6 Zaregistrovaly ji jen Umělecké památky Prahy: Nové Město a
Vyšehrad (ed. Růžena Bat’ková), Praha 1998, s. 233 (autorka hesla
Iva Furáková).
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vede hlavně o předním křídle tohoto školního
komplexu, neobarokním díle firmy Václav Nekvasil z let 1892–1894, z něhož projekt Ivana Kroupy
ponechává jenom stěny a několik interiérových
prvků, vybourává stropy a příčky, mění formu
zastřešení a kvalitní neobarokní fasádu prořezává v místě budoucího hlavního vchodu úzkým
a vysokým skleněným arkýřem.
Také na konto Kroupova projektu padala slova
o jeho nadměrných výškách nebo o poškozování
pražské střešní krajiny.7 Osobně však tyto výroky považuji za sporné, protože hladinu staveb
v blízkém okolí projekt respektuje a nové zastřešení areálu v Mikulandské sice Ivan Kroupa nenavrhl v tradičním duchu, ale přesto je výrazně
pročlenil, takže nevhodným dojmem rozsáhlé
ploché střechy jeho forma působit nebude. Domnívám se, že jádro věci vystihla Pavla Priknerová, když promluvila o jakýchsi vahách, na
jejichž jednu misku máme klást hodnotu Kroupova projektu a na misku druhou památkovou
hodnotu staré školní budovy z let 1892–1894.
Podle Pavly Priknerové Kroupův projekt není tak
cenný, aby vyvážil ztráty, jaké u objektu v Mikulandské vzniknou vybouráváním jeho památkově
cenných prvků. Obhájkyně pěkné školní budovy
z konce 19. století tak vyslovila jasný soud.
Já ovšem nezastírám, že bych vyslovil rozsudek
odlišný. Tak jako Pavla Priknerová vyžaduje úctu
k architektonickému výkonu z konce 19. století,
tak i já prosím o úctu k výkonu architekta z doby
7 Kritiku projektu vedenou z tohoto hlediska obsahuje například
dokument Zápis z 15. zasedání Vědecké rady generální ředitelky
Národního památkového ústavu konaného dne 12. února 2015
v Praze. Pravidla Vědecké rady mi neumožňují z něho citovat.

Ivan Kroupa architekti, projekt přestavby školní budovy v Mikulandské ulici v Praze-Novém Městě,
ústřední síň, 2015  
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dnešní. Mám přitom stejné obavy jako mí přátelé z Domácí rady, aby se případ tak radikální
přestavby nestal návodem pro chování investorů
k jiným starým budovám. Přimlouvám se však za
to, abychom případ z Mikulandské pokládali za
jedinečný a neopakovatelný a vzali zároveň v úvahu
velký dnešní význam Vysoké školy uměleckoprůmyslové, špatnou vysokoškolskou politiku našeho
státu, která této škole najít jinou budovu neumožní, snahu této instituce udržet studenty v centru
Prahy a v neposlední řadě také nadprůměrnou a
kreativní kvalitu Kroupova projektu. Neshoduji se
přitom s názorem Pavly Priknerové, že by podstata
projevu tohoto architekta spočívala v užívání industriálního jazyka. Kroupovy stavby, včetně Pavlou vzpomenutého galerie Dox, promlouvají spíše
o jeho smyslu pro velkou čistou formu, o jakémsi
monumentálním minimalismu, jaký v pracích jiných českých architektů polistopadové doby nemá
srovnatelný protějšek. V areálu v Mikulandské
ulici se tento Kroupův koncept projeví především
veřejně přístupnou ústřední síní, prostorem opravdu velkolepým, jehož obdobu bychom v moderních
stavbách této části Nového Města pražského marně
hledali. Z dobrého standardu školní budovy z konce
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19. století tak Kroupovou úpravou může vzniknout
architektonický nadstandard, dílo, jaké obohatí
architekturu Prahy.
Tři architekti, jejichž jména v mé rozpravě figurují, Emil Přikryl, Zdeněk Fránek a Ivan Kroupa,
patří nepochybně k nejlepším a nejkreativnějším
osobnostem současné české architektury. Takoví
kreativní architekti to vždy mají těžké, protože
vytvářejí neobvyklá díla a předbíhají tak mentální
nastavení publika, milovníky památek a profesionální památkáře z toho nevyjímaje. Z takové předbíhavosti se pak rodí konflikty, na jaké banální a
nekreativní architektura tak často nenaráží, kvůli
tomu, že na banalitu jsou bohužel lidé zvyklí a ona
je proto nepopuzuje. Věřím však tomu, že ochránci
starých měst a ochránci památek by si vždy měli
klást za úkol rozeznávat, co je v nové architektuře
kreativní a co naopak banální, protože schopnost
obohacovat architektonické dědictví má jenom
kreativnost, zatímco banální architektura na něm
jen parazituje a pomalu ubírá z jeho bohatství.
A budeme-li se vzniku kreativní architektury bránit, což se v posledních měsících stalo v případě
prací tří nejpřednějších českých architektů, jakou
má asi tento vývoj alternativu?
			
Rostislav Švácha
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Co brání kreativnosti (nejen) v architektuře?
Neschopnost dialogu
Texty o kauzách „maršmeloun“ a Mikulandská, uveřejněné v posledních číslech klubovního Věstníku,
podnítily Rostislava Šváchu k přátelské polemice. Pan profesor se v ní s elegancí a kultivovaností sobě
vlastní obou sporných projektů zastal a přesvědčivě pojmenoval jejich umělecké kvality. Nedomnívám
se, že by polemikou došlo k vážnému sporu, spíše naopak – její hlavní poselství, tedy že při úsilí
o záchranu historického dědictví nesmíme ztrácet cit pro nové kvality, je pro Klub zcela klíčové
a aktuální. Přesto mám potřebu na polemiku navázat. Rostislav Švácha se totiž věnuje primárně
interpretaci architektury zmíněných projektů. Z mého pohledu ale největší problém obou kauz nespočívá
v architektuře, ale v tom, co je provázelo.
Ve vztahu k památkám, architektuře a (fyzickému) veřejnému prostoru se v posledních letech podařila postupná, ale ve výsledku nápadná změna.
Architektura a veřejný prostor se staly nedílnou
součástí veřejné debaty. Ještě před několika lety
věnovala pozornost jednotlivým kauzám i obecnějším tématům, jako je územní rozvoj města, jen
skupinka expertů a nadšenců. Město drželo své záměry pod pokličkou a s veřejností se příliš nebavili
ani investoři. A pokud se nějakou kauzu podařilo
protlačit do celostátních médií, byl to velký úspěch.
Dnes je v Praze situace jiná, na čemž má podíl jak
změna celkové atmosféry daná dlouhodobou neúnosností dosavadních poměrů, tak aktivita celé
řady občanských sdružení i některých městských
institucí (zejména IPRu). Památkové kauzy jsou
běžnou součástí zpráv, o plánech na rozvoj města
se vedou intenzivní diskuse a developeři, kteří si
chtějí zachovat tvář, začínají své záměry zveřejňovat
ve velkém předstihu, a to i v rámci konkrétních
debat a setkání s občany.
Z pohledu společenské atmosféry je to bezesporu
posun k lepšímu (úplně skvělé bude, až ho zaregistrují i takové městské části, jako Praha 1 – ale
to je na jinou úvahu). Jenže vyhráno zdaleka není
a právě kauzy maršmeloun a Mikulandská jsou toho
důkazem. Osobně nad oběma architektonickými návrhy cítím – i po brilantní analýze Rostislava Šváchy
– rozpaky, což je ale věc čistě subjektivní. Co mě na
obou kauzách skutečně znepokojuje, a to zejména
v případě Mikulandské, je jiný jejich rozměr. A sice
že v nich došlo k naprostému selhání dialogu.

Maršmeloun, hromosvod společného hněvu
Fránkovu maršmelounu Klub „oficiálně“ věnoval jen
krátkou glosu. Přestože šlo o mediálně významnou
a v Praze silně prožívanou kauzu, nevydal k ní Klub
ani stanovisko, ani k ní nezpracoval rozsáhlejší analytický článek, jako je to zvykem u velkých památkových témat. Důvodem přitom nebylo jen to, že postoj
Domácí rady k tomuto projektu není jednotný. Svou
roli sehrála i vyhrocená atmosféra, která se kolem
něho strhla a na jejímž rozdmýchávání se Klub nechtěl podílet. „Papírově“ totiž projekt nepředstavoval

důvod k panice – zástavba v problematické proluce
s obytnou funkcí a naplňující stanovené regulace
byla navržena v souladu s danými pravidly a už
jen v tomto ohledu dopadla lépe, než projekty předchozí. Jádrem debaty mělo v tomto případě zůstat
architektonické ztvárnění a jeho kvalita. Jenže se
tak nestalo – maršmeloun se stal předmětem ostrých protestů, které zčásti používaly nepřesné, nebo
vyloženě nepravdivé argumenty (ohrožení areálu
svatoanežského kláštera), především ale reagovaly
na problémy, které s tímto konkrétním projektem
souvisely jen volně. Maršmeloun se stal v prvé
řadě hromosvodem jinak zcela oprávněné frustrace
z toho, jak laxně a přehlíživě se město (konkrétně
Praha 1) staví ke svému rozvoji a jak ostentativně
přitom ignoruje názory a potřeby místních obyvatel.
Zdeněk Fránek tu do velké míry nezaslouženě sklidil
následky dlouholeté pražské politiky.
Protesty nelze místním, kteří vychováni městem
k silné nedůvěře vůči podobným záměrům bránili
svůj domov, rozhodně vyčítat. Odpor byl ale od začátku natolik vyhrocený a bohužel i demagogický,
že v dané situaci přese všechnu snahu (IPR inicioval
hned několik veřejných diskusních setkání) v podstatě nešlo vést racionální debatu, která by mohla
dojít k nějakému sdílenému závěru. Tím spíš, že
kauzu nakonec předčasně utnulo rozhodnutí zrušit
souhlasné stanovisko magistrátních památkářů,
které bylo víc politicky motivované než odborné.
Kauzu maršmeloun proto považuji za důležité
memento pro Klub. Ten sice myslím v rámci debaty
obstál a nenechal se „strhnout atmosférou“, nicméně i on v řadě případů nejde pro ostřejší slovo daleko
a dokáže se do protivníků pořádně opřít. Maršmeloun představuje jisté varování, že je třeba pečlivě
vážit slova a prostředky, dbát na férovost argumentů
a nedopustit, aby síla přesvědčení o vlastní pravdě
znemožnila smysluplný dialog s oponenty.

Projekt Mikulandská jako selhání veřejné
instituce
V případě maršmelounu jsme mohli pozorovat problém spíše na straně občanské veřejnosti. U druhé
kauzy je tomu přesně naopak, ve schopnosti vést
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kultivovanou debatu selhal investor. Tato situace
je ovšem mnohem závažnější – investorem je totiž
veřejná instituce, dokonce vysoká škola. A zatímco protesty v Anežské čtvrti lze vzhledem k okolnostem pochopit, pro ztrátu soudnosti v druhém
případě lze najít omluvu jen stěží.
V případě radikální přestavby školy v Mikulandské
ulici pro potřeby VŠUP se Rostislav Švácha přimlouvá, abychom tento projekt považovali za jedinečný
a neopakovatelný, tedy jako něco, co nemá sloužit
jako precedent pro další záměry podobného typu.
To by jistě bylo možné, dokonce by to paradoxně
mohlo v mnoha ohledech váhu památkové ochrany
na Starém Městě podpořit. Takový bezprecedentní
případ by totiž měl v prvé řadě vyprovokovat snahu
poctivě, zevrubně a v širokém dialogu stanovit, jaké
přesně hodnoty na daném místě spatřujeme, co zde
chceme přesně chránit a především, jaká jsou kritéria, za kterých je možné z nároků na tuto ochranu
výjimečně ustoupit. Praha nic takového ujasněno
nemá a je to na ní bolestně znát – taková debata by
byla potřeba jako sůl.
Aby ale mohl takový dialog proběhnout, musel
by o něj stát také investor, což se v tomto případě
bohužel nepotvrdilo. Předně není zcela zřejmé, že
VŠUP reflektovala, o jak bezprecedentní projekt
vlastně usiluje. Faktická likvidace historického
domu uprostřed středověké čtvrti a jeho nahrazení do velké míry cizorodou strukturou je náročné
sousto i pro člověka velmi otevřeného současné
architektuře. Jde tedy bezesporu o případ, kdy je
třeba mít i při maximální vstřícnosti trpělivost a
ochotu pečlivě vážit všechna pro a proti (třeba tak,
jako tuto trpělivost a ochotu prokazuje Rostislav
Švácha). VŠUP ale podle mého názoru výjimečnost
a ožehavost celého záměru plně nepochopila, koupený dům považovala za jednu z mnoha průměrných
staveb 19. století a právo na daném místě stavět
odvozovala ze své pozice veřejné instituce – svědčí
o tom alespoň překvapení, které u investora vzbudily námitky proti projektu a nepřipravenost jeho
zástupců na polemiku památkového rázu fundovaně reagovat (dodejme, že u instituce zaměřené na
umění a architekturu je to poněkud zarážející).
S tím pak souvisí průběh další debaty. Zaskočená VŠUP vytvářela na památkové orgány i na své
názorové oponenty nátlak, který s věcnou debatou
nemá nic společného. Pro rektora VŠUP Smetanu
i architekta Kroupu jde nepochybně o vysněný
a náročný projekt. To ale nemůže omluvit emocionální, vyostřené a často i osobní reakce vůči – ve
velké většině zcela věcným – námitkám oponentů.
Stačí zmínit otevřený dopis Ivana Kroupy Ladislavu
Lábusovi1 – osobně vedený útok, ve kterém nechy1 Otevřený dopis Ivana Kroupy děkanovi a akademické
obci FA ČVUT, dostupné na http://www.archiweb.cz/news.
php?type=&action=show&id=18137, vyhledáno 12. 7. 2016.
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bí ani obvinění z komplotu proti VŠUP – aby bylo
zřejmé, že ze strany investora byla „debata“ vedena
daleko za hranicemi slušnosti. V tomto bodě VŠUP
jako vzdělávací veřejná instituce zkrátka a jednoduše selhala. Není totiž možné, aby zástupci vysoké
školy, navíc s uměleckým zaměřením, brali odlišný
názor na tak komplikovaný problém jako osobní
zradu a projev spiknutí. Není možné, aby členové
akademické obce argumenty protistrany šmahem a
bez dokladů označovali za výmysly a lži a rozesílali
svým oponentům ublížená a nactiutrhačná psaní.
V tomto případě se bohužel ukázalo, že tím, co
v takové atmosféře nakonec nejvíce trpí, je architektura sama. Protože kde nefunguje věcná debata, není ani možné adekvátně posoudit hodnoty,
o které novou výstavbou přicházíme, a kvality,
které naopak získáme – a dojít tak k nějakému
poučení pro budoucnost. Projekt snad nakonec
bude realizován a s odstupem se třeba i přesvědčivě
ukážou jeho umělecké kvality. Vznikne ale s pachutí zbytečných sporů a také jako promarněná
příležitost posunout debatu o ochraně historické
Prahy někam dál. Svým přístupem zkrátka VŠUP
škodí především sama sobě a svému vymodlenému
projektu – v podstatě mu totiž nedala možnost, aby
se v debatě skutečně ukázaly jeho kvality.

Zbytečný anachronismus?
Dvě aktuální kauzy reprezentují dva příklady toho,
co v Praze stále ještě nefunguje – chybí nám schopnost a hlavně trpělivost vést skutečný, věcný dialog
s respektem k vzájemným odlišnostem. Selhávají
v tom obě strany sporu, a to nejen široká, ale také
odborná veřejnost. S výhledem na debatu o Metropolitním plánu a dalších zásadních počinech to
není příliš dobrá zpráva…
Osobně tuto rovinu považuji pro budoucnost
památek a současné architektury v Praze za klíčovou. Způsob, jakým o architektuře, Praze a její
budoucnosti dovedeme debatovat, je stejně důležitý
jako to, co se zde reálně buduje a plánuje – právě
ve společném „teoretickém“ dialogu se totiž určuje
budoucí praxe. Je mi proto zatěžko postavit se na
stranu, která dává příliš ostentativně najevo, že
o věcný rozhovor nestojí, at’ už je pro, nebo proti
kontroverznímu záměru. A těžko se mi tato rovina
odděluje od roviny umělecké. Je-li skvělá architektura prosazovaná neurvale nebo za pomocí demagogie, oslabuje to moji důvěru v kvalitu projektu
jako takového. Snad je to zbytečný anachronismus.
Ale nemyslím si to. Památková péče v sobě jako totiž
každý humanitní, tedy pragmatickými a materiálními kritérii neuchopitelný, obor zahrnuje výrazný
etický rozměr. A ten je dobré při onom pomyslném
„vážení na vážkách“ také připočítávat.

Jakub Bachtík
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Miroslav Buriánek, architekt secesního období
Mezi úspěšnými žáky Státní české vyšší průmyslové školy v Praze, jako byli Antonín Belada, Ladislav
Čapek, Bohuslav Homoláč, Václav Klatovský, František Novotný, Václav Vacek, Jan Petrák a další,
zaujímá významné místo Miroslav Buriánek (1876–?). Uvedeným studentům ve škole přednášeli
např. Jindřich Fialka, Antonín Bráf, Josef Podhajský, Ota Tille; profesorem modelování a kreslení byl
akademický sochař Josef Mauder. Právem proto můžeme její absolventy řadit - i podle jejich díla – mezi
architekty secesního období.

Dům č. 5/1957 v ulici Na Moráni, 1910.

Jméno M. Buriánka je poprvé uvedeno až na
plánech činžovního domu (1909) v Oldřichově ul.
42/512 v Nuslích, do té doby zřejmě anonymně
pracoval pro různé stavitele. Později se významně uplatnil v asanační výstavbě ve zderazské a
podskalské oblasti na Novém Městě pražském.
Navrhoval činžovní domy v Dittrichově ul. 5/2024
(1909-1910) a Na Moráni 5/1957 (1910). V následujícím roce uskutečnil v moderním stylu a se
sochařskou výzdobou dvojici domů na Rašínově
nábřeží č. 46/389 a 48/388. Na stejném nábřeží (č.

34/409, 36/407, 38/406) vznikly v roce 1912–1913
jeho známé domy s tvrdými omítkami a kubistickými detaily. Poslední tři byly nedávno zapsány
jako nemovité kulturní památky.
Na starších Buriánkových fasádách se objevuje zoomorfní výzdoba (orli), atlanti a děti, nebo
výzdoba směřuje k staroegyptským a asyrským
námětům, portály bývají lámané. Dalším velmi
typickým prvkem jsou segmentové arkýře na
stupňovitých konzolách, balkony v konstrukční
vazbě na arkýře.
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Dům č. Rašínovo nábř. 36/407, M. Buriánek 1912–13.

Dům č. 11/8 v Dušní ulici, J. Limax 1912.

Ostatní dále uvedené architektonické práce
signovali stavitelé, ale podle typických znaků lze
skutečnost, že jejich tvůrcem byl Buriánek, vážně
předpokládat.
Roku 1910–1911 byl v Bubenči, v ulici Korunovační 4/311 vystavěn činžovní dům s asyrskou
tematikou na fasádě, jehož plány podepsali ing.
K. Hromas a stavitel J. Vaňha, roku 1912 postavil
J. Limax dům s reliéfní ženskou postavou v kosočtverečném štítě v Dušní ul. 11/8 na Josefově.
V dejvické Kafkově ulici vznikl r. 1912 dům čp.
318 stavitelů J. a V. Majerových – také jeho fasádu
velmi pravděpodobně navrhoval Buriánek.
Dalšími, kteří velmi pravděpodobně s Buriánkem častěji spolupracovali, byli stavitel Alois Zima
a Ludvík Melzer, mistr zednický. A. Zima podepsal
plány nárožního domu v podskalské oblasti, Plavecká 2/405 (Nové Město, 1912), který má nad portálem „waigantovské“ ženské sochy a v parapetech
reliéfní figurální výplně. Obdobné „kloučkovské“
výplně nese i jiný Zimův nárožní dům z téhož roku
se stupňovitými arkýři v Bubenečské ul. 43/382
(Bubeneč). U uvedených staveb A. Zimy lze uvažovat o Buriánkově účasti, stejně jako u trojice jeho
řadových domů v ulici Čs. armády 8-12/405-407
Bubeneč, postavených v roce 1912–1913 s nepřehlédnutelnými kubizujícími detaily, zejména

Dům č. 8/405 v ulici Čs. armády, A. Zima 1912–13.
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ve veřejném interiéru. Ostatně už v roce 1906
vystavěl Zima poněkud „procovský“ nárožní dům
„Na Bělehradě“ v Myslíkově ul. 5/209 na Novém
Městě, jehož fasáda pochází též pravděpodobně od
Buriánka. Nese řadu zoomorfních prvků, obdobně jako bubenečské domy v Bubenečské 39/335
z roku 1911 a 41/365 (1912); u nichž lze za autora
považovat právě Buriánka.
Mistr zednický L. Melzer podepsal plány řady
domů postavených v oblasti Nuslí a Michle,
z nichž nejstarší se nachází patrně v Nuselské
ulici 84/381 Michle „Na vinici“ a je z r. 1909-1910.
Michelské domy v ul. Mendíků 3/391 a 5/406
z roku 1911 se vyznačují drobným kubizujícím
dekorem fasády. Méně výrazný nárožní dům
v Kloboučnické 1/1423 v Nuslích s třemi fasádami
a do nich „zakomponovanými“ komínovými tělesy
nese ženské maskaróny s festony (1913). Také pozoruhodný sousední dům v Nuselské ul. 59/1422
je z roku 1913. Tento řadový dům s postavami
hudebníků u vstupu má pozdně secesní fasádu a
kubisticky členěný portál. Nadsvětlík s kosočtverečnou skladbou velmi připomíná způsob užitý
na čp. 406 na Novém Městě. U všech uvedených

Dům č. 3/391 v ulici Mendíků, L. Melzer 1911.

Dům č. 26/268 v Karmelitské, nárys neprovedené
varianty, F. Storch před 1913.
Dům č. 26/268 v Karmelitské, nárys realizované
varianty, F. Storch 1913.
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staveb L. Melzera není jako projektant fasád vyloučen M. Buriánek, včetně hotelu Michle (dříve
Luka) v ulici Nuselská 124/214 v Michli (asi 1910,
plány chybí).
František Storch, mistr zednický, je podepsán
na dvojích plánech průčelí Decastellova domu
(s čistě kubistickou fasádou) v Karmelitské ul.
26/268, ve známém malostranském průlomu
„U Klíčů“ z roku 1913 (původně neschváleno komisí). Zpočátku jsme uvažovali o tom, že by návrh
mohl pocházet od E. Králíčka, který v místě vytvořil některé fasády. Jako projektant této zajímavé
stavby (bez jakýchkoli názvuků pozdní secese),
podle členění nadsvětlíku velmi obdobného jako
u čp. 406 Nové Město, však přichází spíše v úvahu
Buriánek. Ostatně už roku 1909–1910 vystavěl
Storch v Dejvicích v Eliášově 3/266 dům „U čápa“,
jehož víceméně zoomorfní fasáda naznačuje autorství Miroslava Buriánka svými charakteristickými
prvky.
V letech 1913–1914 postavil F. Zuman vinohradský dům v Chodské ul. 6/1696 se sochařskou
výzdobou, asyrskými motivy na fasádě a s kanelovanými pilastry. V Žitomírské ulici 36/648 ve Vršovicích vystavěl V. Šourek v roce 1914 nárožní dům
s pozdně secesními geometrickými motivy spirál
Dům č. 26/268 v Karmelitské, F. Storch 1913.

Dům č. 36/648 v Žitomírské ulici, návrh nerealizované varianty, V. Šourek 1914.
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Vila čp. 7 v Heineho ulici, 1912-13.

v kruzích i oválech, doplněných festony. Mnohem
zajímavější jsou však neschválené (a archivované)
návrhy téže fasády, které jsou čistě kubistické, bez
secesních reziduí. V Českomalínské 20/7 v Bubenči (na nároží ul. Heineho) vznikla významná
vila se štítem složeným z malých kosočtverců, (asi
1913–1914, plány nejsou k dispozici).

Později stavitelé Podzemský a Vomáčka vybudovali dva smíchovské řadové domy na nábřeží: Strakonická 3/1353 (roku 1919) a Svornosti 3/1372
(teprve 1921). Také u všech těchto – rozdílných
– realizací a návrhů lze uvažovat o případném
Buriánkově autorství.
Jan E. Svoboda
Fotografie autor textu.
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To nejlepší z diplomek ČVUT
Klub Za starou Prahu dlouhodobě sleduje, jak si současní architekti dokážou poradit s historickým
prostředím, a ty nejlepší počiny dokonce oceňuje. Vztah nového a starého totiž zůstává pro památkáře
i architekty stále živým problémem, otevíraným a diskutovaným znova při každé další realizaci.
Ne všechny zajímavé koncepty a vize se ale dostanou tak daleko a mnoho pozoruhodných projektů
zůstává jen na papíře. Nejvýraznějším příkladem jsou absolventské práce mladých architektů – ty sice
většinou vznikají jen „do šuplíku“, ale o skvělé nápady v nich často není nouze. Přinášíme dva příklady,
kde si podle našeho názoru čerství absolventi poradili se vstupem nové architektury do historického
prostředí velmi dobře.

Petr Sládek, návrh na dostavbu Staroměstské radnice, dřevěný model.

Pokorně, nebo moderně? A proč ne obojí?
Dostavba Staroměstského náměstí podle
Petra Sládka
Po více než sto deseti letech soutěží na podobu
Staroměstského náměstí předvádí diplomní projekt
Petra Sládka (vedoucí práce Jan Sedlák, Fakulta
architektury ČVUT, 2015) řešení pokorné a zároveň
inovativní. Západní křídlo radnice dostavuje – hmotovou, členěním fasády do náměstí a umístěním
patrového sálu – evokací, v roce 1945 zničeného,
novogotického Nobileho křídla, do tzv. Husího trhu
a do dvora naopak s fasádami moderními. Obnovuje také přibližně v jeho historickém půdorysu a
objemu, ale v moderním monumentálním „rossiovském“ nebo „šrámkovském“ tvarosloví, Krenův
dům, čímž spolu s obnovou Mariánského sloupu
uzavírá náměstí zpět do jeho poslední ucelené
podoby. Jak říká Emil Přikryl: „Kreňák je klenák
Staromáku.“

Do prostorově působivého převýšeného sálu
v horním patře svého Krenova domu Sládek
umíst’uje Langweilův model. Suterén tvoří otevřenou archeologickou sondu do sklepů původních
domů, sjednocených pozdější barokní přestavbou,
což je spolu s představou založení novostavby
mimo historické nálezy idea čistě akademická,
neposouditelná bez podrobného archeologického
průzkumu. V ostatních prostorech jsou umístěny
další expozice a zázemí. „Kreňák“ je tedy, jak uvádí
autorská zpráva, „časoprostorovou sondou přístupnou široké veřejnosti.“
Náplní Nobileho křídla jsou reprezentativní
prostory městské správy, konferenční a výstavní
prostory a kantýna se zázemím. Jak uvádí autor
„program je nadsázkou, dům je spíše zasvěcený
městu, jako hmotě bez lidí, prostory a jejich využití
lze interpretovat volně.“ Slabinou návrhu je, že autor
v členění vnitřních prostor tomuto nekonkrétnímu
a předimenzovanému programu příliš podléhá,
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Petr Sládek, návrh na
dostavbu Staroměstské
radnice, vizualizace
návrhu z ptačího pohledu.

i když mohl využít svobody si dané a kromě vtipné návaznosti na historii dvoupatrovým sálem
umístěným do náměstí, jít ve směru nastaveném
exteriérovým řešením dále a navázat na historickou architekturu bohatostí forem a rozmanitostí
a překvapivostí vnitřních prostor.

Neocenitelný přínos tohoto diplomu spočívá
v možnosti diskuze: vymyslet program je mimo
rozsah diplomního projektu a je dobře, že tak autor
činí v náznaku, který by mohl celospolečenskou
diskuzi odvrátit od výmyslů o nové filharmonii
a Karlově univerzitě zpět k úvahám o úloze a tedy

Petr Sládek, návrh na dostavbu Staroměstské
radnice, půdorys 3. nadzemního podlaží.
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Petr Sládek, návrh na dostavbu Staroměstské radnice, pohled z Celetné ulice.

Petr Sládek, návrh na dostavbu Staroměstské radnice, půdorysný plán celkové situace.
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umístění radnice. Kromě Staroměstského náměstí tuto diskuzi
potřebuje celý radniční špalíček,
nyní opuštěný. Neměli by se úředníci, které přestěhoval Pavel Bém
do Škodova paláce s přemrštěným
nájemným, vrátit zpět do opuštěných historických domů, místo
aby tyto byly přestavěny na další
(dlouhodobě neobývané) luxusní
byty? Neměla by být dostavba
nejen domem zasvěceným městu,
ale také domem zasvěceným jeho
lidem? Nemělo by být právě Staroměstské náměstí místem, kde
by občané spolurozhodovali o budoucnosti svého města světového
významu?

Perla žije!, aneb Povedená konverze
aneb nad diplomní prací Jana Rýpara
Areál bývalého n. p. Perla v Ústí nad Orlicí, městečku na rozhraní východních Čech a Moravy, je
v přímém kontaktu s historickým centrem, na dohled od hlavního náměstí. Současný průmyslový
slepenec je výsledkem dlouhého vývoje: roku 1855
byla založena ruční tkalcovna, od 1879 mechanic-
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Petr Sládek, návrh na dostavbu
Staroměstské radnice, řezopohled na
dostavěné křídlo z náměstí.

ká, dále rozšiřována zahrnujíc do sebe i objekty
předindustriální, na přelomu století již velká textilka s exportem do celého Rakouska-Uherska, na
Balkán i do zámoří, po znárodnění klíčový závod
n. p. Perla. Do ukončení výroby roku 2009 přestavuje fabrika pro ústeckoorlické klíčový provoz:
dává obživu celým generacím. Místní občanské
sdružení Perla žije! nejenže Perlu zachránilo před
demolicí, ale již několik let se věnuje oživení areálu

Jan Rýpar, Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí, původní využití,
půdorys areálu se zachycením původního využití.
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Jan Rýpar, Revitalizace
území Perla 01 v Ústí
nad Orlicí, vizualizace
celkové situace

formou výstav a dalších kulturních akcí, čímž se
daří propojit význam fabriky pro starší generace
se zájmem mladých.
Konverzí fabriky, respektive revitalizací území
Perla 01, se zabývá diplomová práce Jan Rýpara
(vedoucí práce Jan Sedlák, Fakulta architektury
ČVUT, 2015). Autor poučeně a reálně přemýšlí
o budoucnosti celého areálu: rozděluje, jak uvádí
v průvodní zprávě, „superblok na menší, odpoví-

dající měřítku města“ a adaptaci stávajících budov
skládá z malých funkčních jednotek – bydlení,
kanceláře, obchody, víceúčelový městský sál,
informační centrum, dům dětí a mládeže, IQ centrum, kavárna, minipivovar (bývalý statek, dnes
sloužící jako jídelna). Blok dotváří rodinnými domy
a navrhuje park, který v Ústí chybí, se sportovními
hřišti, zimním kluzištěm i letním kinem. Řeší i přilehlé autobusové nádraží a navrženým podzemním

Jan Rýpar, Revitalizace území Perla 01 v Ústí
nad Orlicí, půdorys 1. nadzemního podlaží.
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Jan Rýpar, Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí, pohled na hlavní fasádu objektu a řez stavbou.

parkováním v areálu odlehčuje náměstí. Cenné
je, že myslí na rozvoj Ústí nad Orlicí komplexně
a modeluje před námi obraz tradičního, živého
multifunkčního města.
Kromě statku s konírnou a kromě dalších předindustriálních objektů v jihovýchodní části, později
adaptovaných, je v areálu nejstarší kotelna a jižní
část administrativní budovy v Lochmanově ulici,
které autor pietně restauruje. Zatímco v případě
dobře zachované kotelny tato pieta výsledku prospívá, v případě správní budovy, v letech 1926–1927
adaptované, o severní přístavbu rozšířené a fasádně
sjednocené architektem Pavlem Janákem, je autorův přístup diskutabilní: dvorní fasáda je dodnes
zachována a lze předpokládat, že uliční fasáda
pod zateplením také, zároveň však autor přetahuje
z nutnosti proraženým průjezdem dvorní fasádu
až do ulice, což rekonstrukční princip poněkud
zpochybňuje. Naopak vnitřním prostorám, kde jsou
i Janákovy úpravy dost poničeny, navržená adaptace (s uplatněním dochovaných prvků i s nezbytnými
úpravami pro budoucí provoz) svědčí. Severní šedo-

vé haly z dvacátých let minulého století autor ubourává a přestavuje na byty, ateliéry a dílny, fragmenty
obvodové zdi ovšem ponechává jako pamět’ místa.
Mladší, poválečné šedy demoluje kvůli prosvětlení
ostatních částí areálu (část ponechává jako zastřešení veřejného prostoru) a na jejich místě vytváří
náměstí s potenciálem jednoho z center Ústí.
Autorovi se celkovým urbanistickým řešením
areálu daří to, co starší generace architektů (jako
třeba ta Janákova) uměly a co dnes jako by architekti skoro zapomněli: nepřebíjet starší historické
vrstvy, ale naopak je posilovat. Architektonické řešení však stojí na kontrastu mezi starým a novým,
což je jistě legitimní, ale v současné době poněkud
přeceňovaný způsob. Nebylo by lépe zachovat
stávajícího ducha postupně vznikajícího areálu,
jako to uměl právě Pavel Janák, který adaptoval a
doplňoval historickou architekturu v harmonický
celek tak, že si nejsme jisti, co je nové a co původní,
a nutí nás tak přemýšlet a bádat?
Poněkud schématický je i názor na bydlení. Jedná se sice o různé velikosti bytů a rodinných domů,
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Jan Rýpar,
Revitalizace území
Perla 01 v Ústí nad
Orlicí, vizualizace
nového veřejného
prostoru se vstupy do
IQ centra, Městského
centra a Domu dětí
a mládeže.

Jan Rýpar,
Revitalizace území
Perla 01 v Ústí nad
Orlicí, ubourání
druhého podlaží haly
umožňuje dostatečné
osvětlení dříve
temných prostor.

dispozice jsou však naprosto tendenční a průměrné. Dotažení bytových objektů by však vydalo na
další diplom, v tomto autor ukazuje možnost vývoje:
konvertuje areál s vědomím nemožnosti a hlavně
„nepotřebnosti“ zachovat vše, objekty a míru jejich
zachování a úprav vybírá s poučením a citem. I dle

oponenta, místního městského architekta, je řešení
předkládané diplomním projektem ještě kvalitnější
než u vítězného projektu regulérní urbanistické
soutěže probíhající v téže době. Taková proměna
Perly by byla perlou Ústí nad Orlicí a industriální
architektury vůbec.
Anna Vinklárková
Upravená, zkrácená verze textů, které byly původně
otištěny v Alfě, bullentinu Fakulty architektury ČVUT
05 a 08/2015
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Phdr. Vladimír Denkstein, DrSc. –
vzpomínka k 110. výročí narození.

Ředitel Národního muzea PhDr. Vladimír Denkstein
v roce 1983.

Jak ten čas ubíhá. Zdálo se mi, že teprve nedávno Klub Za starou Prahu při příležitosti 100.
výročí narození svého významného člena PhDr.
Vladimíra Denksteina, DrSc. (3. 2. 1906 – 16.
2. 1993) vydal jeho vzpomínky s názvem Malá
Strana v mém mládí.1
Nicméně na letošních dubnových Hovorech o Praze mě pozdravil jeho mladší syn, Ing. Ondřej
Denkstein, který byl mezi účastníky úspěšné
přednášky Jacoba Sadilka, MSc., a připomenul mi,
že v únoru už uplynulo 110 let od narození jeho
tatínka. Zeptala jsem se, zda rodina nemá k dispozici nějaký jeho dosud nevydaný text, kterým by
ho Klub Za starou Prahu mohl ve svém Věstníku
připomenout. Bohužel, pan Ondřej Denkstein v otcově literární pozůstalosti nic vhodného nenalezl.
Domlouvali jsme se, že bychom mohli případně
využít i nějakou ukázku jeho vědecké práce.
V následujících týdnech jsem pak byla často
upomínána na osobnost „mého“ prvního ředitele
Národního muzea.2 Například na výstavě Národní
galerie „Císař Karel IV. 1316–2016“, k 700. výročí
jeho narození, je ve Valdštejnské jízdárně vystaven čtyřtunový originál tympanonu ze hřbitovní
zdi kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tomuto
gotickému dílu věnoval dr. Denkstein svoji pozornost ve studii uveřejněné v časopise Umění
v roce 1993.3 A po něm problematika zaujala více
našich kunsthistoriků.
V expozici „Koruna bez krále. Příběh českých
korunovačních klenotů po roce 1918“ v románském
sklepení Starého královského paláce na Pražském
hradě je vystavena fotografie z podvečera dne
1 Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXVII.
(VIII.), 2007, č. 1, s. 30–35 a č. 2–3, s. 55–60.
2

V Knihovně Národního muzea jsem pracovala od 1. 10. 1967.

3 Vladimír Denkstein: Původ a význam kamenného reliefu (tzv.
tympanonu) ze hřbitovní zdi kostela Panny Marie Sněžné v Praze,
Umění. Časopis Ústavu dějin umění ČSAV, roč. XL, 1993, č. 2,
s.76–100.

25. října 1968 ve Svatováclavské kapli, na které
historikové umění Emanuel Poche a Vladimír
Denkstein, oba členové našeho Klubu, zaujatě
studují svatováclavskou korunu.
V letošním roce sledujeme také zprávy o probíhající rekonstrukci historické budovy Národního
muzea. Dějinám Národního muzea bylo věnováno
mnoho vědeckých prací dr. Denksteina, muzejního ředitele v letech 1956–1970. Zaujala ho zvláště
stavba a umělecká výzdoba Národního muzea.
Navázal na práce Karla Adámka z let 1912–1913
i Anny Masarykové z roku 1940 svou statí „Budova Národního musea“ v publikaci Národní
museum 1818–1948.4
Když se v roce 1968 oslavovalo 150 let od založení
Národního muzea, vrátila se – po 17 letech – jeho
zásluhou do Panteonu socha prvního prezidenta
T. G. Masaryka. V úvodu sborníku5 Denkstein napsal, že celkové monografické zpracování dějin Národního muzea si vyžádá ještě hodně heuristické
práce a také studia archivních fondů. Netušil tehdy, že brzy se na tomto úkolu bude velkou měrou
podílet. Se změnou politické situace byl totiž nucen
odejít v roce 1970 do výslužby6 a získaného volného
času využíval k pilné vědecké práci.
Svou práci „Vývoj koncepce Panteonu a umělecké
výzdoby Národního muzea v Praze v 19. století“
vydal již v roce 19757. Obsah rozčlenil na části:
Koncepce Panteonu (s. 65–68), Výzdoba vnějšku
muzejní budovy (68–72), Výzdoba vnitřku muzejní
budovy, A. Hlavní zásady její koncepce (72–74), B.
Nástěnné malby (74–76), C. Portrétní galerie ve
schodištní dvoraně (76–78), D. Přenesení Schwanthalerových soch z Panteonu do schodištního prostoru (78), E. Vývoj Panteonu jako Slavínu české
kultury (78–86).
Domnívám se, že nejlépe bude, když zde ocitujeme pro ukázku autorova myšlení úvodní část
jeho práce, věnované vývoji koncepce Panteonu.
Nakonec členům našeho Klubu je ušlechtilý prostor
Panteonu blízký také tím, že jsme měli možnost
pořádat v něm slavnostní valné shromáždění dne
30. ledna 2010.
4 Vladimír Denkstein, Budova Národního muzea, in: Národní
museum 1818–1948, Praha 1949, s. 15–30.
5 150 let Národního muzea v Praze. Sborník příspěvků k jeho
dějinám a významu, Praha 1968, s. 5–6.
6 Helga Turková: PhDr. Vladimír Denkstein, DrSc. (Dobřany 3.
2. 1906 – Praha 16. 2. 1993), Za starou Prahu. Věstník Klubu Za
starou Prahu, roč. XXXVII. (VIII.), 2007, č. 2–3, s. 61.
7 Vladimír Denkstein, Vývoj koncepce Panteonu a umělecké
výzdoby Národního muzea v Praze v 19. století, Časopis Národního
muzea, Historické muzeum, roč. CXLII., 1973, (tisk 1975), č. 1–4, s.
65–87.
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Je třeba uvést, že po dr.
Vladimíru Denksteinovi se této
problematice věnoval pracovník oddělení starších českých
dějin Národního muzea, PhDr.
Lubomír Sršeň 8, který přednášel o sbírkách oddělení i na
Hovorech o Praze. Těšíme se
již na jubilejní rok 2018, kdy
navštívíme znovuvzkříšený
„Slavín české kultury“ v Ná		
rodním muzeu.

Helga Turková

Stěhování a návrat sochy
od Otakara Španiela do Panteonu
Národního muzea na jaře roku
1968. Fotograf: Antonín Bláha.

     

Vladimír Denkstein, Vývoj koncepce
Panteonu a umělecké výzdoby Národního
muzea v Praze v 19. století (ukázka z úvodu).
Koncepce Panteonu jako slavnostní síně na pamět’
velkých a o národní kulturu zasloužilých osobností
vyrůstá z atmosféry raného evropského romantismu. Svým názvem sice navazuje na zaujetí antickou
tradicí, vystupňované v období klasicismu na přelomu 18. a 19. století, ale programově – v odklonu od
osvícenského kosmopolitismu – vyvěrá především
z vřelého citového zájmu o minulost vlastního národa. Je v povaze romantického nadšení pro historii,
že vzrušený národní cit vyzdvihuje veliká a slavná
období národních dějin – jejichž výběr a hodnocení
8 Lubomír Sršeň: Architektura, výzdoba a původní vybavení
hlavní budovy Národního muzea v Praze, Praha 1999 (2. vydání);
Týž: Budova Národního muzea v Praze 1891–1991, Praha 1991.

jsou ovšem určeny kritérii dobově podmíněnými
– a zároveň oslavuje i ty historické osobnosti, jež
se svým podílem o tuto velikost zasloužily. Odtud
už je pak jen krok k budování monumentálních
architektur jako světských chrámů, či spíše antických templů, jen s tím rozdílem, že slouží nikoli
k uctívání skupiny bohů antického Olympu jako
třeba římský Panteon, ale k poctě vybraných skutečných lidí, jejichž sochy nebo busty v souhrnu
tvoří areopag národních velikánů a hrdinů.
V evropském vývoji této myšlenky lze ujistit, že
její realizace v různých národních společenstvích
má specifické rysy. Příznačné je např. srovnání
koncepce francouzské a německé. Klasicistická
architektura pařížského Panteonu byla postavena
r. 1764 jako křest’a nský chrám patronky města
Paříže sv. Jenovefy, ale po Velké francouzské revoluci dostala s novým jménem i nové poslání,
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které je přiléhavě vyjádřeno nápisem ve štítu,
pořízeným při této změně: Aux grands hommes la
patrie reconaissante. Přitom nejde o symbolickou
svatyni, kde by velké osobnosti byly jen pomyslně
přítomny svými portréty, popř. kenotafy jako fiktivními náhrobky, ale spíše o mauzoleum, v jehož
podzemní kryptě jsou skutečně pohřbeny největší
osobnosti francouzské kultury – F. M. A. Voltaire,
J. J. Rousseau, V. Hugo, E. Zola aj.
Německá Valhalla se už svým jménem hlásí
k jiné tradici i k jinému hodnotícímu zaměření.
Monumentální stavba v Donaustaufu u Řezna,
kterou dal v l. 1830-1842 postavit bavorský král
Ludvík I. jako pomník německé slávy a velikosti,
nese jméno legendární „síně zabitých“ (tj. padlých
v boji), opěvané ve staré nordické mytologii. Pro
architekturu Valhally, kterou r. 1816 navrhl Leo
v. Klenze, byl zvolen antický vzor – Parthenón na
aténské Akropoli. Její skulpturální výzdobu vytvořil – což je pro nás, jak uvidíme, v jisté souvislosti
zajímavé – mnichovský sochař Ludvík Schwanthaler (1802-1848). Písní o Nibelunzích a hrdinskými příběhy germánského bájesloví je výrazně
ovlivněna koncepce Valhally, zdůrazněná i náměty
malířské a skulpturální výzdoby. Proto v řadě sto
šedesáti tří mramorových bust vynikajících Němců
jsou nejen velcí tvůrci německé kultury, Goethe,
Schiller, Mozart, Beethoven, Luther, Guttenberg,
Dürer aj., ale také Friedrich Barbarossa, Rudolf
Habsburský a další představitelé dynastických
rodů, i úspěšní vojáci, např. vojevůdci Blücher,
Schwarzenberg, Radecký aj. Jména dalších šedesáti čtyř velikánů, jejichž skutečná podoba se
nedochovala /např. stavitele kolínského dómu/
nebo jména mytologických hrdinů jsou zvěčněna
na stěnách chrámu zlatým písmem.
První český pokus o vytvoření Panteonu národní minulosti, k němuž došlo ve čtyřicátých letech
19. století na pozemku liběchovského panství, je
zřetelně spjat s příkladem Valhally jak svou koncepcí, tak osobní účastí mnichovského sochaře
L. Schwanthalera, autora plastické výzdoby Valhally v Donaustaufu. Liběchovský statkář Antonín
Veith, romantický vlastenec a zasloužilý mecenáš
českých umělců, se od r. 1837 zabýval velkorysým
plánem vybudovat nedaleko Liběchova na vrchu
u Tupadel galérii výtvarných děl svých uměleckých
přátel a chráněnců. Od r. 1840 – též po poradě se
Schwanthalerem – zamýšlel při tomto uměleckém
tuscullu vybudovat Slavín národní historie, kde by
byli v bronzu zvěčněni slavní čeští panovníci a jiné
významné postavy českých dějin. Úkol byl r. 1845
zadán Schwanthalerovi, jenž měl do čtyř let vytvořit
modely pro jedenadvacet soch. Osm z objednaných
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soch Schwanthaler do Liběchova dodal, několik (asi
devět) dokončených soch zůstalo v Mnichově, avšak
celý úkol sochař již nesplnil, nebot’ pohnutý čas
po revolučním roku 1848, velké Veithovy finanční
nesnáze a posléze jeho smrt (1853) učinily konec
velkorysému snu českého romantika. Osm soch
do Liběchova dodaných (kněžna Libuše, Přemysl
Oráč, kníže Václav, Přemysl Otakar II., Eliška
Přemyslovna, Jiří z Poděbrad, Arnošt z Pardubic a
Bohuslav Hasištejnský) odevzdali dědici podle Veithovy poslední vůle do Českého muzea, s nímž se
pak sochy z Příkopů přestěhovaly do nové budovy
na Václavském náměstí. V novostavbě muzea byly
nejdříve uloženy v prázdné prostoře Panteonu – než
byl realizován vlastní program jeho sochařské náplně – a pak vystaveny ve vestibulu a na podestách
velké schodištní dvorany.
Toto definitivní umístění Schwanthalerových
soch (které je v podstatě zachováno dodnes), resp.
jejich nevčlenění do portrétní galérie Panteonu,
je příznačné pro postoj generace, která budovala
novostavbu Národního muzea. Uměleckému vkusu
doby bylo už zcela cizí romantické pojetí Schwanthalerových soch a zejména naivnost historického
kostýmu, do něhož je oblékl mnichovský sochař,
přes dobrou snahu a pilné přípravné studium jen
málo poučený o skutečných historických reáliích
a o českých dějinách vůbec. Cizí, přesněji řečeno
německá autorova národnost jistě také vadila nejen vypjatému vlastenectví měšt’anské společnosti
konce století, ale i české umělecké obci a potřebám
jejího společenského uplatnění při takovém významném celonárodním úkolu, jako byla umělecká
výzdoba nové budovy Národního muzea. Pro naše
téma je však nejzávažnější, že se v tomto postoji
budovatelů nového Muzea k Schwanthalerovým
sochám zcela zřetelně obrážela jejich koncepce
Panteonu, která se podstatně lišila od myšlenky
Veithova Slavínu české historie, ovlivněné příkladem německé Valhally. Vývojové kořeny této
nové koncepce sahají také do rozmezí třicátých
a čtyřicátých let, jsou tedy stejně staré jako počátky
Veithova Slavínu. Vyrůstají však ne z romantických
představ vlasteneckého snílka, ale z formování
centra novodobé české vědy na půdě Muzea a z hledání vhodných vnějších podmínek, adekvátních
jeho reprezentativnímu významu i jeho rostoucím
potřebám a předvídanému budoucímu vývoji.

Se zachováním tehdejšího pravopisu
přepsala Helga Turková.
Klub Za starou Prahu děkuje synům autora –
Ing. Ondřeji a prof. Tomáši Denksteinovým –
za laskavý souhlas s publikováním.
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Zápis z Výročního členského shromáždění
Klubu Za Starou Prahu konaného dne 12. 3. 2016
v Národním technickém muzeu
	Zasedání zahajuje předsedkyně PhDr.
Kateřina Bečková. Členstvo zpívá oficiální hymnu Klubu, píseň Pražská jáva, pod vedením paní
doktorky Daniely Karasové. Paní předsedkyně přítomné vítá a zahajuje pořad jednání vzpomínkou
na členy Klubu zemřelé v minulém období.
Shromáždění pokračuje volbou zapisovatele
schůze: Navržen Ing. arch. Jan Veselý.
Hlasování: pro – všichni; proti – nikdo; zdržel
se – nikdo.
Volba návrhové komise. Navrženi Ing. arch.
Miloš Solař a Fey Adensamová.
Hlasování: pro – všichni; proti – nikdo; zdržel
se – nikdo.
Jednatel Klubu, Mgr. Jakub Bachtík čte jednatelskou zprávu o činnosti Klubu za rok 2015 a
doprovází ji promítáním ilustrativního obrazového
doprovodu. V závěru děkuje jmenovitě za aktivitu
garantům jednotlivých kauz.

Jednatelská zpráva Klubu za starou Prahu
pro rok 2015
V loňské jednatelské zprávě jsme konstatovali, že
Praha nadále zůstává nejen dějištěm mnoha vážných památkových kauz, ale stále dosud neudělala
rozhodující krok ke koncepční a skutečně důsledné
ochraně svého historického a architektonického
dědictví. Uplynulý rok na tomto konstatování nic
nezměnil. Naopak přinesl celou řadu dokladů, které
jeho platnost potvrzují. Rok 2015 byl totiž na kauzy
opravdu bohatý, a to nejen co se kvantity týče, ale
též co do typologické pestrosti. Nalezneme v něm
drastické zásahy do historické podstaty pražské
památkové rezervace i problematickou výstavbu
v širším centru Prahy, kontroverzní demolice, novostavby i přestavby, likvidaci památek barokních,
industriálních i pocházejících z 2. poloviny 20. století. Dají se v rámci tohoto intenzivního stavebního
ruchu vypozorovat nějaké jednotící trendy?
Začněme oblastí, která patří z logiky věci k nejcitlivějším. Na území Pražské památkové rezervace
jsme v uplynulém období zaznamenali hned několik případů, které představují svého druhu varovné
precedenty dalšího vývoje.
Asi nejdrastičtější kauzou z této oblasti byla
demolice barokního domu čp. 12 v Soukenic-

ké ulici v Petrské čtvrti. Kauza táhnoucí se od
roku 2008 začala nepovolenou demolicí dvorních
křídel historického domu, za kterou investor dostal od památkářů pokutu. Jeho záměrem bylo
přistavět k patrové barokní stavbě osmipatrové
věžové objekty. Už jen tento záměr je absurdní
a hrubě poškozuje charakter středověké Petrské
čtvrti. Magistrátní památkáři jej nicméně roku
2011 schválili s podmínkou, že původní barokní
domek bude zachován. Místní a sousedé se dlouho
bránili odvoláními, nicméně letos přišel zásadní
zvrat. Investor nejprve nechal za přihlížení úřadů
zdemolovat krov barokního domku a posléze přišel
se zásadním zjištěním – dům, ve kterém se desítky let bez problému bydlelo, je prý kontaminován
smrtelně nebezpečnou toxickou chemikálií. Nález
přišel jako na zavolanou, protože se stal kýženým
argumentem pro úplnou demolici barokního domku, kterou stavební úřad v říjnu roku 2015 ochotně
povolil.
Tato kauza je vedle případu zničení středověkých
domů v rámci Hotelu u Sixtů další připomínkou
toho, že čtvrt století po pádu komunismu není ani
nejvlastnější jádro Prahy památkově bezpečným
místem. Celou kauzu navíc provázelo mimořádně
trapné divadlo kolem údajného chemického nálezu
– míra arogance, se kterou investor se stavebním
úřadem dělali z veřejnosti hlupáky je v tomto případě zarážející i na pražské poměry. Kauza tak
památkovou veřejnost seznámila s dalším trikem,
jak se zbavit historicky cenného domu. Především
ale potvrdila, že stavební úřad Prahy 1 pod vedením Ing. Dajbycha se stal složkou působící setrvale
a záměrně proti památkám, potažmo ve zjevném
rozporu s veřejným zájmem. Potvrzuje to ostatně
i pointa celé kauzy – Odbor stavebního řádu magistrátu totiž na základě stížnosti označil vydaný
demoliční výměr za nezákonný a zrušil jej. Pro
památku už ale bylo bohužel pozdě.
Jen několik metrů od této kauzy dospěl patrně
k závěru příběh, který Klub sledoval hned několik
dlouhých let. Jde o demolici a novostavbu na
konci ulice Revoluční čp. 1502. Předchozí málo
kvalitní nebo záměrně kontroverzní projekty (připomeňme například „radiátor“ ateliéru DaM) sice
nahradil kultivovaný návrh Evy Jiřičné, nicméně
hlavní problém, a sice demolice cenného historického domu v památkové rezervaci, zůstal. Zvrat měl
přinést posudek zadaný Národním památkovým
ústavem. Renomovaná historička umění Tat’ána
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Petrasová v něm přesvědčivě dokázala, že ohrožený
dům patří mezi vysoce kvalitní příklady pražské architektury 19. století. NPÚ se proto rozhodl vyslovit
s demolicí nesouhlas. Bohužel, stejně jako v řadě
dalších případů měl památkový odbor magistrátu
opačný názor, formulovaný v nápadně tendenčním
a krkolomně konstruovaném stanovisku, ve kterém
závěry odborného posudku doktorky Petrasové
relativizuje a dokonce NPÚ vyčítá, že posudek
nechal vypracovat. Tento případ je zajímavý proto, že magistrát, který se dosud s oblibou opíral
o zdánlivě objektivní posudky dodané investorem,
se tentokrát ani nesnaží předstírat, že argumentovaný odborný názor je pro jeho rozhodování relevantní. Klub podal podnět k přezkumu závazného
stanoviska a kauzu, kterou považuje za důležitou a
precedentní, se bude snažit všemi silami zvrátit.
Vážný precedent hrozí také v jedné z nejhodnotnějších a historicky nejautentičtějších částí Nového
Města, v oblasti kolem kostela sv. Jindřicha.
V tomto rozlehlém bloku se nachází několik volných prostor, které už jsou delší dobu v hledáčku
stavebních investorů. Zatím posledním záměrem
je čtyřpodlažní novostavba na místě přízemní
prodejny bývalého Čedoku. Takový zásah vstupuje do přímé pohledové konkurence kostela, jehož
okolí se jakoby zázrakem uchovalo do dnešní doby
v drobném historickém měřítku – přičemž jeho
otevřenost, nedokončenost a množství volných míst
patří mezi jeho zásadní hodnoty. Celá lokalita je
navíc vedena jako stabilizovaná, a tedy uzavřená
větším stavebním proměnám. Klub proto pevně
věří, že pražské památkové orgány splní svou roli
a realizaci tohoto ani jiného podobného projektu
v dané lokalitě nedopustí. Této oblasti bude v každém případě věnovat zvýšenou pozornost.
Zatímco o záměru pro Jindřišskou čtvrt’ zatím
veřejnost netuší, jiná novostavba v rámci pražského jádra naopak zaměstnávala celostátní média
několik týdnů. Loňským památkovým tématem
číslo jedna se stala novostavba na místě dnešního parkoviště mezi nemocnicí Na Františku
a Anežským klášterem, nazývaná brzy posměšně
Maršmeloun. Projekt architektka Zdeňka Fránka vznikl v místě, kde se o novou výstavbu vedou
spory už víc než deset let. Jeho návrh složený
z barevných „smajlíků“ rozdělil nejen památkovou
a širokou veřejnost, ale také členy Domácí rady.
Kde jedni oceňovali svěží architekturu, obytnou
funkci a potenciál k pozvednutí místa, které dnes
má ostudně periferní charakter, druzí spatřovali
trapné architektonické gesto, pohrdání kontextem
a narušení panoramatu Starého Města. Projekt byl
nakonec zastaven politicky motivovaným zrušením
územního rozhodnutí. Kauza ale měla nesporný
přínos v tom, že vyvolala intenzivní debatu, ve
které se poprvé po mnoha letech začaly otevírat
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i obecnější otázky o fungování památkové péče
a o koncepční regulaci výstavby v Praze.
Podobně nejednotný byl postoj Klubu k dalšímu
kontroverznímu záměru, a sice přestavbě školy
z 19. století v Mikulandské ulici pro potřeby
VŠUP. Projekt znamená v podstatě demolici původní stavby, z níž zůstane jen část fasády a uličního
křídla, a vložení hmotově cizorodého prvku do
pitoreskní struktury voršilské čtvrti. Připomíná
tedy záměry, vůči kterým se Klub ostře vymezoval
v minulosti. Řada špičkových odborníků na druhou
stranu oceňuje vysokou architektonickou hodnotu
návrhu a zdůrazňuje přínos, který bude mít pro
historické centrum zřízení pobočky významné
vysoké školy. Dříve než si Klub mohl vyjasnit své
pozice, byl projekt památkovými orgány schválen.
V tuto chvíli to ale znamená do velké míry promarněnou šanci. Projekt mohl být stejně jako kauza
Maršmeloun jedinečnou příležitostí prodiskutovat
hodnoty, které v PPR sledujeme, jasně interpretovat
pravidla rezervace a vyjasnit podmínky, za kterých
může mít smysl tato pravidla porušit. VŠUP ale
bohužel kýženou roli rovnocenného partnera v diskusi nesehrála. Vedená dogmatickou vírou, že na
razantní vstup do historického prostředí má jako
veřejná instituce právo, předvedla místo debaty
nátlak srovnatelný spíše s přístupem bezskrupulózního developera a prosadila svou dříve, než se
veřejná diskuse stačila pořádně rozběhnout. Bez
ohledu na to, zda je výsledné rozhodnutí dobré či
nikoliv, nám jeho následkem vznikl problém v podobě zásadního památkového precedentu – projekt
měl být z hlediska své razance výjimkou, která by
se neměla podruhé opakovat. Bohužel důvody pro
tuto výjimku nestihly být dostatečně promyšleny a
doargumentovány, takže čelit návrhům podobného
typu bude v budoucnosti o dost těžší než dosud.
Že nejde o plané obavy, dosvědčuje skutečnost,
že magistrát začal prosazovat metodický přístup
spočívající v tezi, že status památkové rezervace
se týká pouze vnější podoby staveb, zatímco na
interiéry a dispozice se plošná ochrana nevztahuje.
Zde se otevírá pole pro přímo fatální systémový
problém, a proto Klub bude tuto oblast pečlivě
sledovat.
Množstvím nových kauz odehrávajících se v nejvlastnějším centru města byl loňský rok poměrně
výjimečný. Jinak se totiž potvrzuje dlouhodobý
trend, že ohniska památkových problémů vznikají
zejména v širším centru Prahy. Tyto čtvrtě sice
mají jednoznačnou historickou, architektonickou a
urbanistickou hodnotu, ta však většinou není plně
doceněna a tak se tyto části Prahy nemohou opřít
o tak silný památkový status vnitřní centrum. Cílem mnoha sporných zásahů jsou nicméně i oblasti
památkových zón.
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Asi nejvýznamnější kauzou z tohoto ranku, ve
které vystupoval jednotně nejen Klub, ale také řada
občanských sdružení a iniciativ, byla plánovaná
demoliční přestavba Libeňského mostu, významného díla Pavla Janáka a Františka Mencla.
Klub upozorňuje na havarijní stav mostu i jeho
mimořádné hodnoty už víc než deset let. Přesto
se dlouho nedařilo dosáhnout ani zapsání mostu
na seznam památek, ani zahájení nutných oprav.
Teprve nedávno přišla Praha s plánem takzvané
rekonstrukce mostu, která by ale reálně znamenala novostavbu, a to navíc o dva jízdní pruhy širší,
takže mezi dvěma obytnými čtvrtěmi by tím byl
položen základ pozdější velkokapacitní autostrády. Proti tomuto postupu, který město nepravdivě
obhajovalo technickou nemožností most opravit, se
vzedmula velká vlna odporu. Za záchranu mostu
vznikaly petice i občanské iniciativy a „Libeňák“ se
stal tématem celonárodních médií. Výsledkem bylo,
že Praha od svého záměru ustoupila a zastupitelstvo hlavního města schválilo, že most se nebude
bourat, ale opravovat. Co přesně to znamená a jak
bude osud této významné technické a architektonické památky vypadat, se teprve dozvíme.
Je symbolické, že Janákův most spojuje právě
Libeň a Holešovice, dvě čtvrti, které procházejí
zásadní a z velké části negativní stavební proměnou. Nová radnice Prahy 7 usiluje o to, aby většina
sporných záměrů z minulých let byla zastavena
nebo alespoň revidována. Mnoha excesům už se
ale bohužel nepodařilo zabránit – patří mezi ně například výstavba drasticky převýšených činžáků,
nesmyslně založených v záplavové zóně Libeňského
ostrova. Za největší zklamání lze ale označit nečekanou demolici zbytků komplexu unikátního
nádraží Bubny. Vzácné železniční dílny byly rychle
demolovány po 7. září 2015 a to v momentě, kdy
jednání radnice s investorem začínala dávat naději
na jejich záchranu. Společnost ORCO Property
Group, která areál vlastní, tímto krokem nevzbudila příliš velkou důvěru v to, že při budování nové
bubenské čtvrti se bude řídit ohledem na veřejný
zájem a závěry odborné diskuse.
Situace na druhé straně řeky je ještě o něco
méně radostná. V Libni trpící od nešt’astných
zásahů v 70. a 80. letech 20. století roztříštěností
městské struktury i ducha, vznikly nebo vznikají
projekty, které tento neutěšený stav dále prohlubují
– příkladem je nová výstavba při jižním vyústění
Zenklovy ulice, kde místo vytváření kompaktní
zástavby došlo k tomu, že se na předimenzované
solitéry kancelářských budov Metrostavu přilepil
jiný, bytový solitér od ateliéru DaM. Panuje přitom
obava, že dokončovaný, městskou částí iniciovaný
a s mnoha kontroverzemi spojený projekt radnice
Prahy 8 od laureáta klubovní ceny Josefa Pleskota,
bude mít na rozvoj čtvrti stejně neblahý dopad.

členské
informace
památkové
kauzy

I Praha 8 navíc vloni zaznamenala ztrátu cenné
industriální památky – bourat se bude areál továrny Praga včetně architektonicky cenné průčelní
fasády. Nahradit ho má tuctový developerský polyfunkční komplex. Klub v tomto případě napadl závazné stanovisko magistrátu u památkové inspekce
ministerstva kultury. Ta potvrdila, že magistrát
rozhodl nezákonně, nicméně ani toto zjištění osud
památky nezvrátilo a demolice má dnes zelenou.
Svůj díl problémů loni měla i Praha 6. Masivní
developerské činnosti v Evropské ulici má padnoutza obět’ nejen pozoruhodná stavba telefonní
ústředny z 80. let 20. století, ale také poslední zbytky historicky hodnotné poválečné dělnické kolonie
a v neposlední řadě také lidské měřítko a charakter
rezidenční čtvrti. Podobný problém čeká i Břevnov
– ve zdejší Bělohorské ulici došlo k odstranění patrové stavby z 19. století a na jejím místě má vzniknout
šestipodlažní ubytovna, která má se souhlasem
stavebních orgánů městské části i města nastavit
výšku další zástavby v lokalitě. Drastické zásahy
zde ale kupodivu potkaly i památkově chráněná
území Střešovic, Bubenče a Ořechovky. Dokonce
i celostátní média zaznamenala sérii demolic vil,
které se zde odehrály bez jakéhokoliv stavebního,
natož památkového povolení. Známý je příklad vily
patřící známé módní celebritě Blance Matragi
na Ořechovce, podobný osud ale potkal také vilu
v ulici Západní 27, a v minulých letech například
také bubenečskou vilu Karla Svolinského nebo
secesní vilu v Rooseveltově ulici. Veřejné orgány
bohužel na tyto příklady nedokážou adekvátně reagovat – pokuty jsou stále směšně malé a kalkul na
demolici se investorům často stále vyplatí. Naopak
s posvěcením magistrátních památkářů zanikla
vila v památkové zóně na náměstí Před Bateriemi
ve Střešovicích. Ztráta historicky hodnotné stavby
byla pozoruhodná tím, že se na ní podíleli stejní
aktéři, kteří prosazovali stavbu tzv. Ledního medvěda na Vítězném náměstí – investor z dozorčí rady
PPF, architekt Radan Hubička a v roli nezávislého
experta Zdeněk Lukeš.
Tyto kauzy potvrzují smutný a zároveň paradoxní trend. Malebnost a autentická historická
atmosféra pražských vilových čtvrtí lákájí bohaté
investory, kteří ale svými zásahy zároveň tyto hodnoty ničí. Alarmující je přitom zejména skutečnost,
že se tak často děje v přímém rozporu se zákonem
a bez ochoty se alespoň formálně zdržovat se standardním schvalovacím procesem.
Kapitolou, které bude muset Klub věnovat větší
pozornost, je osud Žižkova. Když se nepodařilo zabránit několika nesmyslně samoúčelným
a arogantním projektům typu věžáku Crystal
Prague, pochopila to řada investorů jako výzvu
k navrhování záměrů podobného typu. Zejména
okolí Nákladového nádraží Žižkov se dnes mění ve
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staveniště, kde o místo v panoramatu města zápasí
několik nesourodých, vzájemně nekoordinovaných
a vesměs hluboce podprůměrných urbanistických
záměrů. Město zde zatím zcela selhává v koncepční
regulaci výstavby a reálně hrozí, že východní část
Žižkova se pro urbanistický rozvoj širšího centra
Prahy stane stejným mementem, jako Palladium
nebo Špačkův dům pro rozvoj centra vnitřního.
Odhlédneme-li od dění v jednotlivých pražských
částech, pokračoval v Praze ještě jeden obecnější
trend, kterým je Klub stále silněji znepokojen.
Po schválené demolici zmíněné dejvické telefonní
ústředny a zboření Hotelu Praha došlo k dalším
vážným ztrátám na architektonickém dědictví 2.
poloviny 20. století. Začala například degradující
přestavba někdejšího Omnipolu v novoměstské
Nekázance a zároveň byla památkovými orgány
schválena demolice budovy tzv. Transgasu vedle Českého rozhlasu. Oba projekty přitom patří
mezi špičkové poválečné realizace, které vystupují
z normalizačního průměru kvalitou provedení i evropskou úrovní samotné architektury. Obě stavby
jsou také vysoce ceněny historiky architektury a
nechybí v žádném seriózním přehledu poválečné
architektonické tvorby u nás.
Velké znepokojení Klubu vyplývá ze skutečnosti,
že nejde o ztráty ojedinělé, ale o další projevy dlouhodobé a snad dokonce záměrné kampaně proti
této vrstvě domácí architektury. Ztráty namnoze
vyprovokované bud’ populismem, špatně nebo nesprávně zacíleným ideologickým sentimentem či
ryzí neznalostí, už potkaly celou řadu špičkových
staveb, z nichž nejznámější je asi případ libereckého
obchodního domu Ještěd od slavného studia SIAL.
Alarmující na celé skutečnosti je podle Klubu fakt,
že tyto stavby se dosud dočkaly jen malého zastání
ze strany odborníků z řad památkové péče. Například demolici Transgasu schválilo pražské územní
pracoviště NPÚ i jeho poradní orgán takřka bez zaváhání. I dosavadní jednání ministerstva kultury,
které projednává návrhy na prohlášení vybraných
objektů za kulturní památky, lze označit v lepším
případě za váhavé, v horším za obstrukční – i všeobecně uznávané a prokazatelně špičkové realizace
jsou totiž často odmítány na základě formálních
nebo objektivně nesplnitelných požadavků.
V současné době kvůli tomuto přístupu reálně
hrozí, že jedna umělecky i historicky výrazná etapa
našeho kulturního dědictví bude zcela vymazána
ze společné architektonické paměti. Klub proto
chce varovat, abychom se nedopouštěli stejných
chyb jako naši předchůdci, jež z neznalosti nebo
ideologických důvodů způsobovali ztráty, kterých
dnes právem litujeme.
Na základě iniciativy stojící zejména na bedrech
členů Domácí rady profesora Rostislava Šváchy a
Veroniky Vicherkové se u Transgasu a Omnipolu
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ještě může obrátit věc k lepšímu, protože ministerstvo kultury zvažuje zahájení řízení o prohlášení za
kulturní památku. Doufejme, že celá věc dopadne
dobře – tedy ve prospěch našeho architektonického
dědictví.
Naděje to není mizivá, protože i v uplynulém
roce se takto podařilo jednu cennou památku
zachránit. Z iniciativy členky Domácí rady Anny
Kusákové podal Klub návrh na zapsání ušlechtilé
novoklasicistní stavby bývalé Zengerovy měnírny
na Klárově na seznam kulturních památek. Architektonicky pozoruhodnou stavbu na obzvláště exponovaném místě ohrožovala zvažovaná přestavba
pro komerční účely. Návrh Klubu Za starou Prahu
uspěl a stavba je nyní chráněna jako kulturní památka. Kdysi vážnými důsledky hrozící kauza se
tak stala spolu se zvratem v případě Libeňského
mostu nejvýraznějším úspěchem občanských památkových aktivit v minulém období.
Klub v loňském roce pochopitelně sledoval také
agendu, která přesahuje jednotlivé kauzy a dotýká
se koncepčnějších otázek ochrany památek v Praze. Klub pozorně sleduje komplikované dění kolem
nového památkového zákona a sbírá informace pro
sestavení vlastního stanoviska. Neméně napjatě
Klub sleduje přípravu Metropolitního plánu, který
má být zveřejněn v řádu týdnů – jistou nervozitu
vzbuzuje fakt, že o podobě návrhu a jeho principech
dosud není známo nic bližšího. Nevíme, zda půjde
o povedený předpis či o nebezpečný paskvil, Klub
se bude aktivně účastnit veřejné debaty, která na
Metropolitní plán naváže.
Náplň klubovní činnosti ale netvoří jen kauzy.
I v uplynulém roce byla velká pozornost věnovaná
Ceně Klubu Za starou Prahu Za novou stavbu v historickém prostředí, která už dnes není jen pouhým
doplňkem, ale nedílnou součástí poslání Klubu.
Cenu tentokrát obdržela dostavba Městského divadla v Čáslavi od ateliéru Burian-Křivinka. Letos
se částečně změnil formát ceny, kdy před hlasováním i v rámci slavnostního vyhlášení představují
jednotlivé kandidáty přímo garanti z řad Domácí
rady – tato změna se velmi osvědčila. Zároveň můžeme s radostí konstatovat, že cena vzbuzuje stále
větší ohlas mezi architekty, památkáři i širokou
veřejností a zavdala i několik podnětů k oborové
diskusi. Klub si této pozornosti nesmírně váží, bere
ji jako velkou odpovědnost a bude usilovat o to, aby
si cena i nadále udržela svou úroveň.
Významnou součástí klubovní činnosti je také
vydávání Věstníků. V loňském ročníku se sice nedostalo na tematické číslo, nicméně pro příští rok
je připraveno námětů hned několik. Doufáme tedy,
že se některý z nich podaří zrealizovat.
Po celý rok samozřejmě také probíhaly tradiční
Hovory o Praze, které organizovala členka domácí
rady dr. Helga Turková. Centrem činnosti Klubu
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byla i v roce 2015 Juditina věž, jejíž fungování by
těžko bylo možné, bez našeho nezničitelného knihkupce, pana Jaroslava Navrátila. Pod jak jinak než
energickou patronací Elišky Varyšové probíhaly ve
věži hojně navštěvované přednášky o architektuře
a památkové péči. Tradiční poděkování patří také
paní Janě Kelblové, která obětavě spravuje klubovní vývěsku na Malostranském náměstí.
Za sebe si Vám dovoluji v tuto chvíli poděkovat
za pozornost a popřát vše dobré do dalšího roku
klubovní činnosti.
Paní předsedkyně vyzývá přítomné k vyjádření
případných připomínek k jednatelské zprávě.
Doc. Štulc upřesňuje, že vědecká rada generální ředitelky NPÚ nevydala souhlasné stanovisko
k devastující přestavbě školy v Mikulandské a že
souhlasné rozhodnutí GnŘ NPÚ s přestavbou bylo
vydáno vědecké radě navzdory. Jakub Bachtík slíbil
informaci ve zprávě opravit.1
Pan Jan Fábry žádá, aby byl napříště text jednatelské zprávy zasílán členům předem.
Pan Petr Mašek se ptá na kauzu Savarin. Reaguje K. Bečková: Jedná se o vnitroblok mezi Panskou,
Jindřišskou, Příkopy a Václavským náměstím.
Člen Klubu se upozorňuje, že ve zprávě je podle
něj koncepční rozpor – kritizujeme nezákonné
jednání ze strany úřadů a zároveň chválíme nezákonné jednání squatterů.
Předsedkyně dává o jednatelské zprávě s předpokládaným zapracováním připomínek hlasovat:
Hlasování: pro – většina; proti – nikdo; zdržel
se – 1
Jednatelská zpráva o činnosti Klubu za rok 2015
byla schválena.
Následuje čtení zprávy o hospodaření, doplňované vysvětlivkami a aktivními vstupy.
Předsedkyně K. Bečková odkazuje na diskusi
na minulé valné hromadě a vysvětluje strukturu
prezentovaného vyúčtování. Následně prezentuje
navrhovaný rozpočet na rok 2016.
Vyzývá k připomínkám.
Pan Jan Fábry navazuje na svoji předchozí připomínku a navrhuje zasílat podklady elektronicky.
Rozpoutává diskusi o zveřejňování zpráv o hospodaření a jednatelské zprávy předem. Vyjadřují se
paní inženýrka Zbořilová, J. Bárta, J. Bachtík a
K. Samojská, kteří se přiklánějí k dosavadní praxi
a upozorňují, že zveřejňování interních informací
by mohlo být kontraproduktivní. Pan Kubíček říká,
že u všech společností, které zná, se k pozvánce
na podobná shromáždění přikládají podklady pro
1 Ve zde publikovaném textu jednatelské zprávy je již údaj
opraven. Pozn. red.
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jednání. Reaguje paní předsedkyně K. Bečková
– KZSP není obchodní společnost a diskutované
materiály jsou pouze rekapitulací minulého roku,
kterou lze kritizovat, ale nelze ji již měnit.
Pan Pavel Vácha se vrací k debatě o finančních
záležitostech a ptá se na detaily financování.
Paní Krčmářová se vrací k návrhu J. Bachtíka
přikládat zprávu o hospodaření a jednatelskou
zprávu ke kandidátkám, které obdrží členové
u prezence při příchodu na valnou hromadu.
Pan Bartoň říká, že vše, co je v jednatelské
zprávě, bude publikováno ve Věstnících, a kdo se
chce dozvědět více, může se dostavit na pravidelná
zasedání domácí rady Klubu.
Paní předsedkyně Bečková ukončuje diskusi
a dává hlasovat, zda chce členstvo zasílat materiály předem:
Hlasování: pro 3, proti – většina, zdržel se - 3.
Návrh je valným shromážděním zamítnut.
Jednání pokračuje čtením revizorské zprávy
– čte revizor účtu Ing. Z. Bureš za sebe a PhDr.
K. Ledererovou-Kolajovou.
Paní předsedkyně Kateřina Bečková děkuje
členům mecenášům. Přítomným předává mecenášské diplomy.
Následuje hlasování o přijetí zprávy o hospodaření a revizní zprávy:
Hlasování: pro – většina; proti – nikdo; zdržel
se – nikdo.
Zpráva o hospodaření a revizní zpráva byla jednomyslně přijata.
Domácí radě je uděleno absolutorium. Slova se
ujímá člen domácí rady Karel Ksandr, děkuje paní
předsedkyni, za vše co pro Klub dělá a předává jí
kytici. Následuje potlesk.
Přistupuje se k volbě volební a mandátové
komise. Navrženi jsou: Mgr. Karel Ksandr, PhDr.
Helga Turková, paní Olga Urbanová, pan Petr Mašek, Ing. Eva Zbořilová.
Hlasování: pro – většina, proti - nikdo, zdrželi
se – 3.
Volební a mandátová komise byla schválena
v navrženém složení.
Karel Ksandr zve členy volební a mandátové
komise na pódium. Následně je v interní volbě
zvolen předsedou komise tradičně K. Ksandr, který se ujímá vedení schůze. Čte výňatky ze stanov
týkající se volby členů domácí rady a předsednictva.
Upozorňuje na zákonem vynucenou změnu statutu
na zapsaný spolek. Konstatuje, že je přítomno 107
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členů klubu. Je třeba odsouhlasit způsob provedení volby nového předsednictva a nové domácí
rady. Jsou dány dva návrhy z pléna na provedení
volby aklamací a aklamací po jednotlivých členech
domácí rady. Předseda volební komise nechává
o návrzích hlasovat.
Návrh č. 2 (volba aklamací po členech):
Hlasování: pro – 5, proti – 94, zdržel se – 8.
Návrhu č. 1 (volba aklamací):
Hlasování: pro – 99, proti – nikdo, zdržel se - 8
Plénum schválilo návrh č. 1, tedy volbu domácí
rady jako celku aklamací.
Volební a mandátová komise představuje kandidáty navržené domácí radou. Karel Ksandr
otevírá diskusi, a vyzývá přítomné členy k podání
připomínek, návrhů či doplňků – nikdo se nehlásí.
Zahajuje proto hlasování:
Volba předsedy – navržena PhDr. Kateřina
Bečková
Hlasování: pro – 106, proti – nikdo, zdržel se - 1
Kateřina Bečková byla zvolena předsedkyní.
Volba místopředsedů – navrženi Ing. arch. Jan
Bárta a PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Hlasování: pro – 105, proti – nikdo, zdržel se - 2
Jan Bárta a Richard Biegel byli zvoleni místopředsedy.
Volba jednatele – navržen Mgr. Jakub Bachtík
Hlasování: pro – 104, proti – nikdo, zdržel se - 3
Jakub Bachtík byl zvolen jednatelem.
Volba řadových členů dle kandidátky
Hlasování: pro - 99, proti - nikdo, zdrželi se - 8
Členové domácí rady byli zvoleni dle navržené
kandidátky.
Volba revizorů účtů – navrženi Ing. Zbyněk
Bureš a PhDr. Kristýna Ledererová-Kolajová
Hlasování: pro - 106, proti - nikdo, zdržel se - 1
Zdeněk Bureš a Kristýna Ledererová-Kolajová
byli zvoleni revizory účtů.
Předseda volební a mandátové komise děkuje
plénu za hlasování, děkuje také členům komise
a přeje nové domácí radě pevné nervy a hodně
štěstí. Předává slovo nově zvolené předsedkyni
Kateřině Bečkové.
Paní předsedkyně děkuje za zvolenou domácí
radu Klubu a vyhlašuje přestávku před diskusí.
Následuje plenární diskuse:
Paní Kelbelová – přímo volá SOS kvůli Pankrácké
pláni. Jedná se rezidenční projekt Park Kavčí Hory
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s výškovými budovami. Odpovídá K. Bečková, že
zatím nejsme informovaní, ale informace si seženeme a zjistíme, co se v té věci dá dělat. Reaguje doc.
J. Štulc – byl účasten na předchozím jednání stran
budovy „véčka“ a budovy „rozstřílená plechovka“.
Tehdy byla Výborem světového dědictví stanovena
pro tyto dvě budovy mez výšky 70 m, ale konkrétně
pro ně. A magistrát od té doby tuto mez transponuje
kamkoli v tzv. „buffer zone“.
K. Bečková připomíná, že výškových staveb se
týká metropolitní plán, který má být brzo projednán.
Pan Jan Fábry – upomíná na nezákonná rozhodnutí zmiňovaná ve věci domu v Soukenické
ulici a vybízí k iniciování „vyšetřování“. Vrací se
k formulování jednatelské zprávy a upozorňuje
na možnost, že by se nešikovná formulace mohla
obrátit proti Klubu.
Pan Pavel Vácha upozorňuje na brutální tlak
developperů na poslední obyvatele bloku mezi
Celetnou, Železnou a Kamzíkovou, aby se vystěhovali. Reaguje K. Bečková: dle informací jedné
obyvatelky z projektu vycouval stávající majitel a
tlak polevil. Klub podal podnět na přezkoumání
zákonnosti vydaného souhlasného závazného
stanoviska.
Paní Zbořilová se ptá na dům Na Kocandě. Odpovídá K. Bečková. Paní Ing. G. Kalinová ze spolku
Praha-Cáchy děkuje za diplom a zve na přednášku o J. B. Fischerovi z Erlachu v Clam-Gallasově
paláci. Zároveň je zakládající členkou sdružení
za záchranu Malostranského hřbitova. Informuje
o chystaném otevření a doufá, že se uskuteční
tradiční májová bohoslužba k výročí korunovace.
Informaci doplňuje J. Bárta – jedná se o výročí
korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého.
Člen mecenáš děkuje za diplom a upozorňuje na
jubileum maršála Radeckého a ptá se J. Bárty jak
to vypadá s pomníkem. Vítězný návrh mezinárodní
soutěže na Malostranské náměstí s návratem pomníku počítá a dnes se o záměru živě diskutuje.
Pan Chabr upozorňuje na někdejší přítomnost
pomníku Ernesta Dennise a uvítal by spíše návrat
tohoto pomníku.
Dotaz člena na záměr státu na prodej Invalidovny. Domácí rada o záměru nemá podrobné informace, ale bude se tomuto případu věnovat.
Paní Kelbelová se ptá na osud domu na Václavském náměstí. K. Bečková vysvětluje, že dům je
v tuto chvíli chráněn. Bylo zrušeno závazné stanovisko OPP magistrátu, ale Klub má stále obavy.
Dům je prázdný, jen dole jsou obchody.
Paní Urbanová se ptá na kauzu domu na konci
Revoluční třídy. Paní předsedkyně vysvětluje, že
jsme podali žádost o přezkum souhlasného závazného stanoviska k projektu arch. Jiřičné na
Památkovou inspekci MK ČR.

50		

									

Pan architekt Špička se ptá, jaká je situace, když
se o dům někdo vůbec nestará. Bydlí na Bertramce
a tam je několik spekulativně prázdných domů.
Zná případy z Londýna, kdy jsou spekulativně
zanedbané domy vyvlastněny, nebo opraveny obcí
k tíži vlastníka. Diskutuje se o zákonných možnostech. Vyjadřují se arch. M. Solař, Mgr. J. Bachtík,
a arch. J. Bárta.
Paní Adensamová se ptá na bývalou tiskárnu
v Opletalově ulici. Odpovídá K. Bečková, že se jedná o spojité nádoby s domem na rohu Václavského
náměstí. Paní Adensamová doplňuje otázku o dům
mezi Jungmannovou a Vladislavovou ulicí, z nějž
stojí pouze fasáda. Domácí rada nemá o případu
podrobné informace.
Předseda návrhové komise arch. Miloš Solař prezentuje návrh usnesení valné hromady. Vyzývá
k připomínkám a návrhům.
Rozbíhá se diskuse o zmínce o právu členů na
předběžné informace, zařazené v reakci na návrhy
pana Fábryho. Diskuse se točí v kruhu. Část pléna
nesouhlasí s umístěním zmínky do usnesení. Opět
se bouřlivě diskutuje. Pan Fábry emotivně znovu
naléhá. Oponenti nakonec akceptují zachování
zmínky v usnesení, po úpravě její formulace.
Usnesení členské schůze Klubu Za starou
Prahu konané v NTM dne 13. března 2016
Členská schůze Klubu Za starou Prahu schvaluje přednesenou jednatelskou zprávu za rok 2015,
zprávu o hospodaření za rok 2015 a revizorskou
zprávu za rok 2015. Členům dosavadní Domácí
rady děkuje za práci pro Klub a Domácí radě jako
celku uděluje absolutorium.

členské
informace
památkové
kauzy

Členská schůze schvaluje prezentovaný rámcový
výhled hospodaření na rok 2016.
Členská schůze se neztotožňuje s požadavkem
předem poskytovat plošně všem členům podklady
k bodům jednání členské schůze. V případě zájmu
mohou členové požádat Domácí radu o poskytnutí
podkladů individuálně.
Členská schůze děkuje všem členům, kteří se
podílejí na přípravě a organizaci aktivit Klubu.
Zvláštní poděkování patří předsedkyni Klubu
dr. Kateřině Bečkové a členům-mecenášům.
Členská schůze doporučuje Domácí radě dále
zajišt’ovat všechny dosavadní osvědčené aktivity
Klubu tak, jak jsou připomínány v usneseních
předchozích členských schůzí. Zvláštní pozornost doporučuje věnovat připravovanému zákonu
o ochraně památkového fondu a Metropolitnímu
plánu.
Členská schůze ukládá Domácí radě věnovat
pozornost záměru stavby výškových budov na Pankrácké pláni, záměru přestavby budov zahrnutých
do zamýšleného hotelového komplexu „U Sixtů“,
záměru prodeje Invalidovny a dalším záměrům
způsobilým poškodit kulturní dědictví Prahy.
Hlasování o usnesení:
pro – 107; proti – 0; zdržel se – 0
Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.
Předsedkyně Klubu, PhDr. Kateřina Bečková
ukončuje schůzi a zve všechny k návštěvě akcí
Klubu a na zasedání domácí rady v sudé středy
v 18 hodin v Juditině věži. Poté se loučí a přeje
všem hezký den a dobrou chut’.

Zapsal Jan Veselý
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Dění v Klubu Za starou Prahu
od února do června 2016

Jiří Chalupa v rozhovoru s nadšenou čtenářkou.

Únorový program zahajovala přednáška paní
Mgr. Michaely Ličeníkové, Ph.D. z pražského magistrátu, která se věnovala Valdštejnskému paláci,
jeho významu v kontextu raně barokní architektury i v ojedinělém souboru valdštejnské architektury
na našem území. Kromě toho představila Albrechta
z Valdštejna jak stavebníka. Pan Mgr. Pavel Muchka
představil o týden později Matici českou, okolnosti,
za kterých v roce 1831 vznikla i to, jak se v dnešní době proměnila. Další pondělí bylo věnováno
vyhlášení Ceny Klubu Za starou Prahu, o tom se
však zmiňuje samostatný článek v minulém čísle
Věstníku. Hovory o Praze byly věnovány Přemyslu
Koblicovi. Mgr. Renata Kmochová a RNDr. Pavla
Vrbová představily výběr z Koblicových fotografií
z Archivu Národního technického muzea, který
obsahoval jak záběry běžného pouličního života,
dětských zábav, života u řeky, sletových průvodů
a dalších sportovních událostí, tak snímky dokumentující přerod Prahy v moderní velkoměsto.
Velmi neobvyklé téma měla první březnová přenáška. Ing. Martin Vonka, Ph.D. představil Prahu
jak město továrních komínů. Hovořil o počátcích
jejich vzniku a ukázal, jak ryze funkční a technické
požadavky daly vzniknout konstrukci tak ladné
a půvabné, jakou je tovární komín. V samostatném celku přednášky se pak věnoval továrním
komínům na území Prahy. O tom, že jde o téma
zajímavé, svědčí fakt, že v Juditině síni bylo více
než plno a na přednášku přišlo mnoho hostů, kteří
u nás byli úplně poprvé. Velmi atraktivní téma měla
i následující přednáška Mgr. Terezy Mléčkové, která
představila architekta Zdeňka Kunu a jeho některé realizace. Zlatým hřebem programu pak byla
i osobní přítomnost pana architekta. O několik dnů

později se v síni křtila kniha. Naše členka paní Mgr.
Alena Ježková, Ph.D. se svým dvorním fotografem
Jiřím Chalupou představili druhé, přepracované
vydání knihy Strážci pražských ulic. Kniha je stále
v prodeji a těm, kteří ji nemají, ji lze doporučit jako
vlídné a laskavé čtení na noční stolek. V Hovorech
o Praze pan Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. představil
historii a současnost dvojvily bratří Čapků.
Dubnový program nebyl v Juditině síni příliš
obsáhlý. Jedinou přednášku proslovil pan místopředseda Klubu PhDr. Richard Biegel, Ph.D. v nepravidelném cyklu Pražské baroko a zabýval se především pražskými kostely architekta Carla Luraga
– kostelem Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém
náměstí a sv. Ignáce na náměstí Karlově. Hovory
o Praze byly tentokrát kocipovány jako procházka
zednářskou Prahou. Pan Jacob Sadilek, MSc si
připravil fotoprezentaci míst, kde se v minulosti
scházeli členové zednářských lóží. Nahlédli jsme
do jejich interiérů a byly nám odhaleny zednářské
symboly na mnoha pražských stavbách. Přednáška
paní doktorky Čihákové o pražských rotundách se
nakonec neuskutečnila, proběhne ale v náhradním
termínu na podzim.

Ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr
pronáší přípitek na jubilejních Hovorech o Praze.
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Někdy se podaří uspořádat besedu o knize ještě
dříve, než kniha vyjde. To byl případ první květnové
přednášky, na které pan PhDr. Ladislav ZikmundLender představil interpretaci všech pěti realizovaných a dvou nerealizovaných projektů Jana
Kotěry pro město Hradec Králové a jejich sociální
i politické pozadí. O týden později jsme se věnovali
nepříliš zmiňovanému období v architektonickém vývoji Prahy. Pan PhDr. Miloš Hořejš hovořil
o období nacistické okupace a plánovací komisi pro
hlavní město Prahu a okolí a představil nám některé projekty z té doby. Dalším květnovým tématem
byl kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlíně.
Mgr. Adéla Klinerová se věnovala okolnostem jeho
výstavby, architektonickému řešení i umělecké
výzdobě. Poslední květnová přednáška byla věnována Emauzskému cyklu. Paní PhDr. Kateřina
Kubínová, Ph.D. se zaměřila jak na jeho zařazení

členské
informace
památkové
kauzy

do kontextu malířství doby Karlovy, tak na jeho
ikonografii. Stranou nezůstaly ani souvislosti jeho
vzniku, či jeho pozdější pohnuté osudy.
V jediné červnové přednášce hovořila členka
domácí rady Mgr. Veronika Vicherková o novodobé
české mozaice v architektuře 2. poloviny 20. století. Poslední akcí v Juditině síni před prázdninami
byl křest nové knihy Aleny Ježkové Svatý Václav a
jeho pomník, ve které se věnuje významu pomníku
a souvislostem jeho vzniku. Hovory o Praze měly
tentokrát slavnostní nádech, protože 14. června
tomu bylo přesně 45 let, co se uskutečnily poprvé.
Neformální přípitek pronesl ředitel Národního technického muzea a hostitel Hovorů Mgr. Karel Ksandr. Přednášející Mgr. Hana Tomagová, Mgr. Filip
Srovnal a PhDr. Helena Čižinská se pak věnovali
soupisu movitých památek v Čapkově vile.

Text a snímky Jaroslav Navrátil

PhDr. Helga Turková na jubilejních Hovorech o Praze.

: ZA STAROU PRAHU :

V tomto čísle si
také přečtete,
že…
… studenti
architektury
ČVUT tvoří
zajímavé diplomní
projekty, str. 34

… za návrhy pražských secesních fasád
se skrývají neznámá jména, například
Miroslav Buriánek, str. 29

… přednáškový cyklus Hovory o Praze
již trvá nepřetržitě 45 let, str. 51

Partneři výstavy / Exhibition Partners:

Mediální partneři / Media Partners:

