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KARLÍNSKÝ KVÍZ
„Najděte deset odlišností."
Odstranění domu čp. 110
na nároží ulic Thámovy
a Sokolovské ze čtyřicátých let
19. stoletíje pruní ukázkou
novodobé asanace Karlina.
Návrhy na demolici dalších domů
v Thámově ulici z důvodu
ohrožení veřejnosti procházející
kolem stanice metra byly již
podány... Podrobněji v článku
na str. 8.
Foto I. Minář, listopad 2002
a srpen 2003.

„Poslední pomazlení" před demolicí
Pracovníci památkové péče se
nechápavě procházejí po zjevně
opravitelném objektu. Vedoucí
stavebního odboru Prahy 8 trpělivě
vyčkává, až odejdou a celá událost se
bude moci uzavřít. Na tvářích
nezaujatých policistůje patrná
hloubka pochopení celé kauzy.
Foto I. Minář, 26. června 2003.
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ZEMĚDĚLSKÝ ROK V KARLÍNĚ
Pro karlínské události letošního léta není trefnějšího pojmenování než sklizeň nebo možná
ještě lépe žeň. Přitom, zdá se, zde neplatí, jak si kdo zaseje, tak také sklidí V loňském roce
totiž zasela povodeň, neduživé výhonky vydatné pohnojila a potom i žence na pole vyslala
Městská část Praha 8, ale z plodů, bohaté úrody se bude nejspíše těšit někdo úplně jiný.
V prvním letošním čísle našeho Věstníku jsme uveřejnili Průvodce po ohroženém Karlině.
Netoužili jsme být proroky, ale jeden z tehdy uvedených ohrožených domů už byl sklizen
a další bohužel pozvolna dozrávají do stavu příhodného k zahájení žně. Jenomže pole kulturního dědictví, do něhož patří i zdánlivě neúrodná, opomíjená a křehká karlínská říční niva,
není tím žírným Umem, na který lze drze a neomaleně vyslat kombajny.
Zdá se, že vzniklo jakési JZD Karlín, jehož cílem je rekordní výnos na hektar. Ale k tomu jej
mohou dovést jen neregulérní či dokonce nezákonná hnojiva. To je třeba hlídat. Přitom pozor,
karlínské plodiny mohou dozrávat nečekaně, takřka v kterémkoli ročním období. Takže nepolevit, neusnout! Až budou družstevníci slavit dožúiky, nemusí být už Karlín Karlínem!
Kateřina Bečková
Doplněno po uzávěrce časopisu:
21. srpna 2003 začala sklizeň klasicistního domu čp. 9, Pernerova 40.

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2003:
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně
Prof. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové
Richard Biegel (jednatel), Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš f,
Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kašička,
Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny),
Ivan Minář, Milan Patka (pokladník), Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková,
Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář) - členové,
Marek Foltýn, Ing. Jiň Novák - revizoři
Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu
od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.
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PAMÁTKOVÉ KAUZY

PŘÍPAD ZÁMĚRU DEMOLICE TŘÍ VILOVÝCH DOMŮ NA LETNÉ
A ZDÁNLIVĚ BEZELSTNÉ SNAHY INVESTORŮ POMOCI MĚSTU
S REGULACÍ
Návrh demolice historických vil na Letenské pláni při třídě Milady Horákové a projekt vzniku
sedmipodlažní administrativní deskové budovy na jejich místě je jednou z nejdůležitějších
kauz první poloviny roku 2003. Dotýká se hned několika palčivých problémů současné památkové péče i problému nekoncepčního rozvoje současné Prahy. Lze říci, že v mnoha ohledech se
jedná přímo o případ učebnicový.

Fronta domů při třídě Milady Horákové na katastru Bubenče v Praze 6. Vpravo nároží s ulicí U Vodíků.
Foto R. Biegel, květen 2003

Charakter místa

Paradoxy schvalování záměru investora

Jen málokterému místu v Praze bylo ve 20. století věnováno tolik pozornosti jako Letenské pláni. Množství
studií, soutěží a projektů jde do desítek a k podobě tohoto volného prostoru uprostřed města vyjádřila svůj
názor většina významnějších meziválečných architektů. Nakonec - souhrou různých okolností - zvítězilo prozíravé rozhodnutí ponechat pláň volnou a nesnažit se
násilně regulovat ani její bezprostřední okolí. Volný
prostor pláně je tak obklopen různorodou zástavbou,
která vychází ze struktury přilehlých čtvrtí. Na severovýchodě, směrem k Holešovicím, je pláň ohraničena
budovami ministerstva vnitra a činžovním domem „Molochov", tedy stavbami, které hmotou i měřítkem reagují na souvislou blokovou zástavbu za sebou. Na severní straně následuje nízká dlouhá hmota stadionu
Sparty, která tvoří předěl mezi oblastí činžovních domů
a bubenečskou vilovou čtvrtí. Ta se rozprostírá mezi
třídou Milady Horákové a Stromovkou, přičemž vilami
na západním okraji pláně je propojena s vilovou čtvrtí
na baštách barokního opevnění. Okolí Letenské pláně
je tedy definováno kompaktně a jasně - na severovýchodě ministerstvo a činžovní domy, severní hranu ovládá nízký stadion a celá západní část patří nízkému horizontu vilkové zástavby, nad kterou vystupují jen stromy
a na jižním okraji dominanty věží chrámu sv. Víta.

Na počátku tohoto roku byl památkovými orgány
schválen projekt architekta J. Trávníčka, který
s odvoláním na vysokou hmotu Molochova a na oficiálně nikdy neschválený návrh regulace pláně od Josefa Gočára z roku 1938 plánuje zboření tří krajních
vil při třídě Milady Horákové a jejich nahrazení deskovým sedmipodlažním administrativním objektem. Ve
své studii pak prosazuje i demolici zbývajících vil podle třídy a pokračování jím začaté hradby kancelářských domů až ke stanici metra Hradčanská.
Odbor památkové péče Magistrátu schválil nejprve
demolici dvou krajních vil (vila J. Kočího čp. 260, neorenesanční dům z roku 1906 s nárožním arkýřem, stavitel J. Vaňha, a původně historizující dům čp. 179,
jehož konstruktivistická přestavba je V. Šlapetou připsána K. Roškotovi, který v domě bydlel; oba domy
jsou vybydlené a chátrají), a to s odvoláním na posudky Dobroslava Líbala a Zdeňka Lukeše, které předložil investor a které hodnotí architektonickou i užitnou
úroveň domů velmi nízko. Následovalo projednávání
novostavby, při kterém původně hlavní odpůrce - pražský památkový ústav - nakonec vyslovil s celou věcí
souhlas s odvoláním na zmíněné posudky a stanovisko poradního sboru expertů magistrátního odboru

11

ROČNÍK XXXIII. (IV.) ČÍSLO 3 / 2003
památkové péče. Tím ovšem popřel své předchozí názory, které jednoznačně požadovaly zachování vil nebo
v krajním případě jejich náhradu solitérními budovami stejného objemu a výšky říms. Finální stanovisko
Státního památkového ústavu v hl. m. Praze ve svém
odůvodnění tento vývoj až kuriózně odráží, když po
vyjmenování argumentů, podle kterých je demolice
i novostavba nevhodná, následuje odstavec, kde se jedna z variant pro realizaci připouští. Je to natolik paradoxní, že se až nelze ubránit pocitu, že znění původně
zamítavého stanoviska bylo dodatečně a jen formální
úpravou změněno na souhlasné. Stanovisko uvádí čtyři podmínky, za kterých je novostavba přípustná. OPP
MHMP z nich vytvořil podmínku jednu, která zní:
„Fasáda bude členěna horizontálně i vertikálně." Proti
projektu v této podobě se vyslovil Útvar rozvoje města
i městská část Praha 6. Oba však mají pouze postavení
účastníka řízení, jehož jediným právem je vyslovit svůj
názor a pak se případné odvolat. Do věci vstoupil i Klub
Za starou Prahu - jednak stanoviskem, které koncipoval
prof. Rostislav Švácha, jednak podnětem ke zrušení zmíněných rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu.

Problém hodnotících posudků
Investor se opírá o odbomé posudky Dobroslava Líbala
a Zdeňka Lukeše, jimž je společné velmi nízké hodnocení architektury jednotlivých domů a zdůraznění jejich špatného stavu. Ani jeden z elaborátů však jednotlivé domy podrobné nezkoumá. Posudek D. Líbala
má formu dvoustránkového osobního dopisu, ve kterém vyjadřuje svůj názor. Zdeněk Lukeš se sice po obecném úvodu přece jen věnuje charakteristice jednotlivých domů, ta ovšem spočívá jen v popisu fasády,
v jejím obecném datování a v hodnocení kvality architektury (dle Z. Lukeše u všech objektů průměrná,
v jednom případě je dům označen dokonce za bezcenný). Je překvapivé, že ačkoli posudek uvádí celkové
hodnocení domů, nevšímá si vůbec půdorysů objektů
či jejich prostorového uspořádám. Stejné tak nepátrá
po dochovaných prvcích interiéru, jejichž existenci předpokládá jen v jednom případě - u nárožního domu čp.
260. Právě tento dům je přitom opuštěný a volně přístupný a nebylo proto těžké zjistit, že dochované detaily - zábradlí, dlažby, deštění, dveře - tu vskutku jsou.
Podstatné však je, že ani jeden z autorů nevnímá tyto
rodinné domy jako součást vilové čtvrti za tratí. Domy
jako takové pak kvalitou neobstojí, a proto se připouští
jejich demolice.
Troufám si říci, že takovéto hodnocení je jednostranné
a zavádějící. Hodnota dotčené zástavby není ani tak
v kvalitě architektury jednotlivých domů (která ovšem
není zdaleka tak nízká, jak naznačují oba posudky),
jako právě v celku, ve kterém se domy nacházejí. Tímto
celkem je celá vilová čtvrť, jak bylo nastíněno v úvodu
článku. Podstatné zde je, že její hmotové měřítko se od
doby výstavby vil nezměnilo. Proto je zřejmé, že případné demolované domy nemůže nahradit dvojnásobné
vysoká novostavba, což v závěru oba posudky připouštějí, ale jen domy hmotově podobné, které zásadně nezmění měřítko a charakter čtvrti.

Co všechno tu nehraje?
Z výše nastíněných souvislostí prostoru pláně, a koneckonců i z prosté návštěvy na místě samém je jasné, že zde něco nehraje. Jak je možné automaticky
počítat s demolicí historických objektů, které jsou součástí památkové zóny, v níž nejde o kvalitu jednotlivých objektů, ale o celek, kteiý dohromady vytvářejí?
Jak může sloužit jako argument pro převýšenou novostavbu do vilové čtvrti budova, která leží o několik
set metrů dále a s dotčeným místem nemá souvislost
ani vizuální kontakt? Jak je možné úspěšně se ohánět
přes šedesát let starým náčrtem regulace, který nejen
že nevstoupil oficiálně v platnost, ale byl dokonce
v rozporu s platným regulačním plánem, který se zachováním vil počítal? Ale hlavně, jak se mohlo stát, že
si nikdo z odpovědných orgánů takto zásadního vstupu do kompaktně zastavěného území včas nevšiml?
Neboť, a zde prozrazuji smutnou pointu našeho příběhu, tento razantní zásah nevyšel z promyšleného regulačního plánu, ani z mantinelů plánu územního,
nýbrž jen a pouze z iniciativy soukromého investora,
který chce takto zhodnotit pozemek v blízkosti centra
mésta. Tomuto záměru pak slouží veškeré argumenty
o fiktivních urbanistických souvislostech, které - bohužel - zatím vedly k nekonfliktnímu prosazení záměru. Tedy ještě jednou - jak se to mohlo všechno stát?

Absence

regulačních podmínek a její

důsledky
Jestli néco charakterizuje urbanistický a architektonický rozvoj Prahy v posledních letech, pak je to nekoncepčnost, přesněji řečeno nezájem městské reprezentace o koncepci či perspektivu konkrétní podoby
města. Bez promyšlených regulativů se tak staví
v historickém centru i ve čtvrtích sousedních, tu
s větším, většinou však s menším nebo pražádným
úspěchem. Stalo se proto téměř folklórem stěžovat si
na absenci regulačních podmínek, které by daly nové
výstavbě nějaký vstupní rámec, jakási pravidla hry,
která by ulehčila situaci jak investorům, kteří by přesně
a předem věděli, co si v daném území mohou dovolit,
tak orgánům města a památkářům, kteří by měli pro
své názory oporu v platném dokumentu a nebyli tak
pod stálým tlakem developerů a investorů.
Mantinely nové výstavby v centru i na okraji mésta
dnes určuje jen územní plán, jehož působnost konči
u vymezení funkce novostavby a stanoveni koeficientu zastavitelnosti území, z kterého lze dovodit její maximální výšku. V případě území, které bylo v době vzniku plánu kompaktně zastavěno, pak tento druhý limit
úplné chybí, nebof tvůrci plánu nepředpokládali plošné demolice historické zástavby a výstavbu objektů
odlišné podoby a měřítka. Toto je mimochodem případ i naši vilové čtvrti.
V porevolučních časech byla nechuť k plánování
všeho druhu vcelku pochopitelná. V případě regulace
vývoje mésta však bylo s vaničkou vylito i dítě. Po stu
letech často bolestivého vývoje regulace Prahy tak stojíme opět na začátku. Běžnou praxí současné doby
je absurdní stav, kdy zastavovací podmínky pro
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území zpracovává investor, který na n i m hodlá stavit. Princip regulace, která má předcházet investorským zámčrům a stanovit, co a za jakých podmínek j e v daném místi možné, se tak zminil
v karikatura sebe sama - regulace v současném
pojetí je obhajoba investorského záměru a nástroj
k prosazení co nejvitií kapacity novostaveb. Navíc
je vytvářena bez hlubších vazeb na své okolí, a tak dochází většinou k tomu, že dominantou se má stát nikoli místo, které je k tomu z hlediska širších souvislostí vhodné, ale parcela, kterou ten kteiý investor
náhodou získal.
Tragické je, že tento trend s léty neslábne, ale naopak sílí. To, co se dalo po převratu označit za pochopitelný a dobou podmíněný jev, nelze nyní nazvat jinak
než účelovou spekulací, která uvolňuje investorům
i zástupcům města ruce a zvyšuje hodnotu pozemků
i stanovisek zúčastněných osob. Po zrušení úřadu Hlavního architekta, tedy subjektu za vývoj Prahy konkrétně odpovědného, byl kdysi samostatný Útvar hlavního
architekta postupné oslabován, aby dnes představoval jen jeden z odborů magistrátu bez možnosti korigovat architektonickou či urbanistickou kvalitu jednotlivých staveb. Posledním hřebíčkem do rakve
koncepčního rozvoje města se pak právem může jevit
nedávný návrh na zrušení magistrátního odboru územního rozhodování v Pařížské ulici, který koordinoval
větší stavební akce ve městě. Její nemalé pravomoce
mají přejít na jednotlivé městské části, kde je vzhledem k úzkým vazbám politiků na investory již
z principu prostředí mnohem náchylnější k ovlivňování
a korupci.
Po systematickém oslabení zmíněných úřadů a vzhledem k pouze koordinační roli stavebních úřadů tak
zbývá Jen jediný orgán, který může ovlivnit velikost
a konkrétní podobu novostavby a tím jsou - paradoxně - památkáři. Nechtěné a nezaviněné se tak dostávají do role hasičů požárů, které z nezájmu města
o svou budoucí podobu vznikají. Jsou však případy,
kdy i tato poslední (nebo jediná?) pojistka selže a projekt směřuje k územnímu rozhodnutí. A přesné do této
situace dospěl zmíněný projekt výstavby sedmipodlažní budovy na místě dosud stojících vil z přelomu
19. a 20. století.

Varovné zobecnění průběhu letenské kauzy
Základem je absence regulativů a nezájem města na
jejich vytváření. Namísto systematického zpracovávání koncepční regulace jednotlivých lokalit se čeká na
investora, který už nějaký ten podnět přinese. Podnět
dříve či později skutečně přichází a většinou je doprovázen nesouhlasem památkářů, kteří mohou tolik vítaný vstup zahraničního kapitálu z jakýchsi pochybných esteticko-sentimentálních (viděno investory)
důvodů řádně zkomplikovat. Co s nimi? Naštěstí pro
investoiy je systém památkové péče dvojkolejný, přičemž jeden orgán není vázán názorem druhého. 'Hm
se vytváří tolik potřebný prostor pro improvizaci, například v poslední době jsou oblíbenou metodou investorem objednané odborné posudky, které se posléze
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odboru památkové péče předloží jako nezávislý názor
znalců. Ten je - překvapivé - většinou odlišný či protichůdný názoru památkového ústavu (kdyby nebyl, investor by jej těžko předkládal). Pokud se tímto tlakem
nepodaří památkový ústav přesvědčit, prožene se věc
ještě několika komisemi, a pokud některá vysloví souhlas, je hned další argument na světě. Odbor památkové péče pak vše posoudí a je jen na něm, které straně dá za pravdu, zda to bude státní památková péče
nebo investorem objednaný a předložený posudek.
I existence jednoho takového případu by byla varujícím precedentem. Bohužel podobný postup není nijak ojedinělý a v posledních letech provází většinu sporných staveb v Praze. Nechci investorům upřít nárok
na jejich plány a projekty. Domnívám se však, že takto
razantní zásahy do tváře města musejí vycházet
z promyšlené a hlavně na investorovi nezávislé koncepce, která zohlední širší a hlubší vztahy dané lokality. Posudková praxe pak naznačuje, jak by mohl fungovat systém koncesovaných památkářů placených
investorem, který prosazuje komora architektů: investor by zvolil toho odborníka, jehož názory by konvenovaly s jeho podnikatelským záměrem.

L z e se z případu poučit?
Jakkoli výše zmíněný případ ještě neskončil (bylo vydáno územní rozhodnuti, proti kterému se odvolal minimálně jeden účastník řízení - Atelier pro životní prostředí, který zcela podporuje názor Klubu), je již nyní
možné a pro město Prahu životně důležité vyvodit z něj
ponaučeni.
Tedy za prvé. Je třeba neprodleně iniciovat vznik
nezávislého orgánu, jakési novodobé Státní regulační
komise, který bude odpovědný za koncepční rozvoj
města. Toto se může prozatímně nahradit opětným
posílením pravomocí bývalého Útvaru rozvoje města.
Tento nezávislý orgán musí v krátké době iniciovat
soutěže, které prověří možnost regulativů všech sporných pražských lokalit. Zároveň vymezí, která místa
je nutno v hmotové skladbě považovat za kompaktní
a kde se tedy novostavby musí podřídit výšce a objemu staveb v okolí. Regulaci nemůže vytvářet ten, kdo
sejí má v budoucnu řídit, neboí nezohledňuje potřeby
města, ale zájmy investora, což pochopitelně v drtivé
většině případů není ani náhodou totéž.
Za druhé je nutné zpřehlednit systém památkové
péče. Památkové regulativy je nutné dávat předem,
nezávisle na investorském záměru. Pakliže jsou stanoveny (jak tomu bylo i v případě Letné), nelze se od nich
dramaticky odchýlit (Jak tomu bylo právé v případu
Letné). Odbor památkové péče magistrátu pak musí
respektovat hlavně názor památkového ústavu. Jakékoli další posudky jsou možné, avšak nesmějí být směrodatné na úkor názoru ústavu (jak tomu bylo v případě
Letné). A hlavně: jsou-li posudky objednány a honorovány investorem, nelze je pokládat za nezávislé.
Je to všechno již mnohokrát obehraná písnička. Ale
neučiníme-li alespoň těchto několik opatření, nepohneme se z místa. Budeme jen čekat na další podobný precedens. Budiž nám smutnou útěchou, že to jistě nebude čekáni dlouhé.
Richard Biegel
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Tři vily ohrožené demolici
Foto R. Biegel květen 2003
Barevné fotografie k článku
najdete na třetí straně obálky.

NÁSTIN HISTORIE MÍSTA
Víly při třídě Milady Horákové mezi ulicemi Pelléova
a U Vorlíků vznikly na přelomu 19. a 20. století jako
součást vilové kolonie, která se táhne od Letné až ke
Stromovce. Stojí na poměrně úzkém pásu mezi ulicí
a tratí a představují jakousi vstupní bránu do vilové
čtvrti, která patří k nejpozoruhodnějším v Praze. Na
opačné straně téhož bloku a v jeho okolí jsou totiž vily
od Jana Kouly, Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče a dalších významných architektů. Celá vilová čtvrť včetně
domů při třídě Milady Horákové je prohlášena památkovou zónou.
Jižní fronta ulice Milady Horákové mezi Pelléovou
a U Vorlíků čítá celkem sedm vilových domů v zahradách. Dvě krajní vily - čp. 179 a 260 - jsou delší dobu
neobydlené a úměrně k tomu zchátralé, ostatní jsou
normálně užívány a některé byly nedávno opraveny.
Hlavní příčinou neutěšeného stavu krajních vil při
ulici U Vorlíků je stavební uzávěra, která byla na celé
území uvalena z důvodu výstavby městského okruhu
a rychlodráhy na Kladno.
Ještě v 80. letech se počítalo s demolicí celé fronty
domů, na jejichž místě měla probíhat otevřená dálnice
okruhu. V 90. letech byl otevřený okruh nahrazen tunelem, jehož vyústění bylo na nátlak památkových orgánů posunuto na pozemek hřiště Sparty. Zmíněné vily
tak byly demolice ušetřeny. I přes nesouhlas památkářů však projekt okruhu počítá s demolicí dvou vil na
opačné straně fronty, a to z důvodu povrchového hloubení tunelu. Demolici prvního domu (čp. 154) památkáři nakonec připustili, u druhého (čp. 96) však stále
trvají na zachovám. Ze sedmi vil tedy má zůstat šest
(v horším případě pět) a demolice se rozhodně nedotknou objektů na nároží ulic Milady Horákové a U Vorlíků, na jejichž odstranění má ovšem zájem investor
plánované novostavby. Méně aktuální je problém rychlodráhy Praha - letiště - Kladno, která byla plánována
v místě dnešní jednokolejné Buštěhradské dráhy. Smělé plány totiž zatím skončily na politickém sporu, zda
se má stavět rychlodráha nebo prodloužit metro. Ve
druhém případě může mít dráha dvojí řešení - tunel
nebo povrchové vedení. V prvním případě je problém
v částečné kolizi s tunelem okruhu, ve druhém s ma-

lou šíří dnešní dráhy, kterou bude třeba rozšířit na
úkor zahrad. Nicméně v obou případech nevyžaduje
projekt žádné demolice historické zástavby.
Citace z vyhlášky, kterou byla stanovena památková zóna Bubeneč (č. 10/1993 sb. MHMP)
ČI. 3: Předmět ochrany v památkových zónách
Předmětem ochrany v památkových zónách jsou:
a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba b) urbanistická struktura,
uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména
mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační
dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura
objektů a jejich exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků, c) historické
podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami, štoly apod.), d) panorama památkových zón
s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, e) historické zahrady a parky, doplňkové parkovézahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást
krajinného celku, nebo historického prostředí.
ČI. 4: Podmínky pro stavební a další činnost
Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových
zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón
v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož
i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových
zónách musí být v souladu s jejich charakterem,
architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními
a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter
památkových zón, dl při nové výstavbé, přestavbč
a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu
jednotlivých částí památkových zón.
(Vyznačení v textu provedl R. Biegel)
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KARLÍN V ČASE SKLIZNĚ
Najaře roku 2002 byl Klub poprvé upozorněn na snahy o demolice v jádru památkové zóny
Karlín. Vývoj událostí urychlila loňská povodeň a za posledního čtvrt roku situace vykrystalizovala až do podoby, před kterou Klub varoval již dříve. Po několika samovolných zříceních,
byl začátkem července vyklizen a zbořen dům čp.110, Sokolovská 92, zapsaný jako kulturní
památka r.č. 1-1964.
Dům čp. 110 na
nároží Sokolovské
a Thámovy ulice
těsně před demolicí dne 26. června
2003.
Foto I. Minář

Barevné fotografie
k článku najdete
na druhé straně
obálky a čtvrté
straně přílohy.

Demolice jak má být ?
Již koncem minulého roku byla na Sokolovské ulici zahájena oprava tramvajového kolejiště spojená i s dalšími
výkopovými pracemi. Hlavní karlínská třída byla na několik měsíců změněna v neprůjezdný tankodrom a obyvatelům bylo umožněno pohybovat se pouze po torzech
chodníků mezi oblaky prachu. Co by však neobětovali
pro obnovení tramvajového provozu! V polovině června
stavba dostoupila do stádia kladení náspů, které bylo
nutno udusávat těžkou technikou, a tehdy se poprvé
Karlínem rozlehlo mohutné dunění. Vlivem těchto otřesů se podle očilých svědků posouvalo v blízkých domech
i nádobí v kredencích. Stavba postupuje směrem od Invalidovny a první z domů, zařazených statiky do kategorie B (nevyjasněné), ke kterému došla, byl právě dům
čp. 110.
Byl to dvojpodlažní, čtyřkřídlý, rohový dům, postavenývletech 1839 -1841, patřící městu, navržený již dlouho před povodní k prodeji. Stál (díky blízkosti metra)
na jedné z nejatraktivnějších parcel, byl zapsaný jako
kulturní památka a v patře byl obydlený nájemníky.
V přízemí bylo před povodněmi několik prodejen, které
se však již nikdy do svých prostor nevrátily. S vysoušením
se začalo až v průběhu zimy a spolu s protějším čp. 88
byl tento dům posledním objektem, kde se půl roku po
povodni dalo najít autentické zaschlé bláto. Neobydlená
část dvorního křídla se po povodni sesula do stavební jámy na sousední parcele, zbytek zůstal neporušen a do
patra se vrátili nájemníci. Klenutá sklepení byla vyklizena, v přízemí byly osekány omítky, vydřeveno několik otvorů a klenebních pasů, ale opravy zdiva ani omítek nebyly

nikdy zahájeny. Ze zvláštních důvodů se právě do tohoto neutěšeného přízemí, přišel podívat sám pan starosta
Prahy 8 Josef Nosek a dle očitého svědka byl právě
přítomen uvolnění jednoho z opukových kvádrů z metr
silného zdiva. To vyvolalo takovou paniku, že byl ihned
přivolán statik. Z velkého množství odborníků, kterými
Praha 8 disponuje, jím byl naneštěstí právě ing. Černohorský, který navrhoval demolici objektu již na podzim.
Je tristní, že tento přístup je pravým opakem práce odborného statika, neboť jak již na stránkách našeho Věstníku mnohokrát zaznělo „prací statikaje určovatJak lze
statické poruchy napravit" a nikoliv určovat, co je potřeba demolovat. Dle mnoha odborníků lze s jistými finančními náklady opravit vše, potřebná je však vůle k tomuto
kroku. Zazněla dokonce teze, že s přístupem ing. Černohorského by bylo nutno zdemolovat i slavnou věž v Pise,
neboť stav její konstrukce je také špatný a též vykazuje
ztrátu stability. Souvislost mezi zhoršením poruch a stavebními otřesy na Sokolovské je dle posudku vyloučena, zůstává zde však sporný závěr statického doporučení: „Do objektu je nutno zamezit přístup všem osobám
Stav konstrukce vyžaduje okamžitou opravu a zabezpečení nosných prvků. Doporučuji objekt zdemolovat." Praha, 25. 6. 2003, podepsán ing. Černohorský.
Demolice trvala zhruba tři týdny a z objektu byly na
žádost pražského památkového ústavu sejmuty alespoň
kamenné konzoly nesoucí pavlače (byly však odvezeny
na neznámé místo) a jedna z konzol původního Křižíkova trolejového vedení. Ve fasádní stěně do Thámovy ulice se při demolici objevilo mnoho kusů zazděných polychromovaných a profilovaných pískovcových ostění.
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Karlin na křižovatce zájmů a investic
V době uzávěrky minulého Věstníku dne 20.5.2003, proběhla v Karlínském hotelu Beseda Bonsai tisková konference pořádaná Ústavem dějin umění AV, Uměleckohistorickou společností a Českou komorou architektů.
Tématem byl „Karlín na křižovatce zájmů a investic"
a garantem setkání byla PhDr.Taťána Petrasová z ÚDU AV.
Po příspěvcích architektů, historiků a památkářů,
přišli ke slovu i zástupci Real Estate Karlín. Jejich prezentace stavebních záměrů byla koncipována jako spása
pro zničenou a zanedbanou část města a vizualizace zamýšlených projektů byly střídány fotografiemi šťastných
mladých lidí jako obyvatel budoucího nového Karlina. Po
jejich příspěvku následovala diskuse, ve které byl pozvolna vysloven hlavní problém celé kauzy: přes nespornou
hodnotu celé lokality zde dosud není ustanovena platná
regulace stavebních zásahů. Její vypracování je již několik
Pohled do dvora domu čp. 110, který byl na třech
stranách lemován pavlačemi na kamenných konzolách. let zadáno magistrátem odborníkům, ale pro svou náročnost stále není dokončeno. Poslední aktualizace návrhu
Vzadu vlevo část zřícená vlivem výkopových prací na
proběhla po povodních, ale konkrétní termín dokončení
sousední parcele. Foto I. Minář, listopad 2002
není znám. Tato skutečnost tak nechává otevřené možnosti pro developery i architekty. 11 mohou projektovat
Kdo nechce památku
téměř bez měřítka, neboť jediným jasným kritériem je
Po tomto nekrologu se přesuňme o několik kroků přes výška hotelu Hilton, který už sám je prvním velkým arrozkopanou Sokolovskou ulici, kde stojí dům čp. 88, čer- chitektonickým zločinem na karlínském předměstí. Doustvě zapsaný jako kulturní památka. Toto zapsání je dí- fejme, že týmu ing. arch. Havrdy bude umožněno návrh
lem dlouholeté snahy, která začala v roce 1992 návrhem regulace zpracovat co nejdříve a pan starosta Nosek, znápodaným tehdejším Pražským ústavem památkové péče, mý milovník památek, bude moci co nejdříve prosadit jeho
podpořeným ještě dvěma, z nichž poslední byl návrh Klu- schválení.
bu Za starou Prahu z června 2002. Po tomto jedenáctileNa závěr jen drobný postřeh. Na zmíněnou tiskovou
tém čekání byl dům s adresou Sokolovská 91 a Pobřežní
konferenci
se z vedení Prahy 8 nedostavil nikdo. Vede64 konečně začátkem března 2003 zapsán.
ní městské části poslalo pouze kameramana, který bedO snaze Prahy 8 prodat parcelu společnosti Luberon
livé celé shromáždění natáčel. Snad se záznam
(dceřiná společnost Real Estate) jsme věděli, o laxním
z konference stane oblíbeným studijním materiálem
přístupu města k vyklizení po povodni také. Zděsilo nás
zainteresovaných zaměstnanců.
však, když jsme se dozvěděli, že měsíc po zapsání zaslala
Ivan Minář
jedna z vedoucích pracovnic obchodního oddělení majetkového odboru Prahy 8 ing. Martina Večeřová Ministerstvu kultury ČR dopis, v němž požádala o zrušení zapsání čp. 88 za památku. Jako důvod byl uveden zájem města
na prodeji novému vlastníkovi, který rozhodně nemá chuť
koupit objekt se zpřísněným památkovým režimem. Mezi
řádky se pak objevily argumenty jako „ špatný stav objektu, řešitelný pouze prodejem", nutná demolice nehodnotných přístavků atd.
Odpověď z MK byla jednoznačně zamítavá a vyjma výtky na nedostatečnost oficiálního podání žádosti (bez
obrazových příloh či fotografií) byl žadatel upozorněn,
že podle zákona je vlastník kulturní památky povinen „pečovat ojejí zachování udržovatji v dobrém stavu a chránit
ji před poškozením či znehodnocením". Na druhé straně
lze vlastníkovi kulturní památky poskytnout na jeho žádost příspěvek nebo jinou pomoc.
Ještě před doručením odpovědi MK byly na celém objektu rozkradeny okapní svody i části okapů a na dvor- Pohled do Sokolovské ulice vpravo „díky" demolici domu
čp. 110 dočasně rozšířený. Dům čp. 88 v levé části záběru
ním křídle byla rozebrána na několika místech střecha,
jakoby náhodou právě nad důležitými částmi krovu. Tyto se snadjiž dočká důstojného využití Město zde pro
škody pak byly v červenci vzorně opraveny, ale město stále začátek přestalo rozebírat střechu a zamklo dvůr. Na to,
že byl objekt v březnu letošního roku zapsánjako kulturní
odmítá zájemce o pronájem těchto atraktivních prostor,
které jsou již od roku 1996 nevyužívány. Na další průběh památka, sejedná o velký krok k záchraně objektu. Patro
událostí sami netrpělivé čekáme a budeme o něm infor- je obydlené a zájemci o pronájem nebytových prostor
v přízemíjsou stále odmítáni Foto I. Minář, srpen 2003
movat.
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REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA HOTELU CENTRAL
V HYBERNSKÉ ULICI NA NOVÉM MĚSTĚ
ANEB ZÁCHRANA JAKO BOLESTNÝ KOMPROMIS
Hotel Central čp. 1001-11 v Hybernské ulici na Novém Městě je bezesporujednou
z nejvýznamnějších staveb přelomu 19. a 20. století v Praze. Stavba, kterou podle projektu
vídeňského architekta Friedricha Ohmanna provádělijeho žáci Alois Dryák a Bedřich Bendelmayer, je jedním z prvních příkladů secese v Praze ajejí průčelí nebo dobová fotografie slavného sálu Varieté nechybí v žádné významnější publikaci o počátcích moderní architektury.
Až poslední rok přinesl zdánlivý obrat k lepšímu: nový majitel se rozhodl dům zrekonstruovat
a obnovit i jeho hotelovoufunkci Všechno však má své ale. Cenou za obnovu v hodině
dvanácté je kromě novostavby v zadní části parcely i razantní zvýšení kapacity historického
křídla hotelu, které má za důsledek likvidaci původních pokojů. Radost z fyzické záchrany
hotelu se tak mísí s pochybností a v hlavě hlodají oprávněné otázky: není takováto cena
za záchranu stavby až příliš vysoká? Nejedná se namísto rekonstrukce spíše o demolici?

Fasáda
slavného hotelu
Je nyníjen
kulisou. Za ní
se odehrává
tragikomické
představení
nazvané
Rekonstrukce
hotelu Central.
Foto R. Biegel,
srpen 2003
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Historie a stav budovy
Hotel Central byl postaven v letech 1899-1901 na místě
zbořeného staršího domu, jehož poměrné úzká parcela předurčila prostorovou skladbu novostavby. V první,
secesní fázi výstavby domu vzniklo křídlo při ulici
s hotelovými pokoji a kavárnou v přízemí, na kterou
v zadní části parcely navazoval sál Varieté s mimořádně
bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Již na počátku dvacátých let byl tento sál postupné adaptován.
Definitivní likvidaci jeho secesní podoby přinesla přestavba na biograf a divadlo podle projektu architekta
Petra Kropáčka vletech 1929-1930. Zbývající partie
secesního hotelu však přetrvaly v téměř nezměněné
podobě až do počátku devadesátých let 20. století. Mezi
důležité dochované prvky tak vedle kovaného secesního trojramenného schodiště patřila i podstatná část
interiéru kavárny (pochopitelně kromě mobiliáře)
a většina detailů zdobených dveří, táflování a zrcadel
v patrech. Ve dvacátých letech byla v zadní části parcely postavena kancelářská budova Nemocenské pokladny veřejných zaměstnanců, která získala objekt
hotelu v roce 1927. Tento dům byl v roce 2003 zbořen
na havarijní výměr (mimochodem bez sejmutí památkové ochrany, neboť Ministerstvo kultury tuto ochranu sejmout odmítlo). Na jeho místě má nyní vyrůst
novostavba, která ve hmotě i členění na kancelářskou
budovu naváže. V polovině 90. let 20. století byl celý
dům zrekonstruován; posléze byl však opuštěn a dále
chátral.
Zdá se, že pouhých pár let chátrání přineslo pro vybavení a původní konstrukce hotelu větší zkázu než
necitlivé přestavby let předchozích. Zatékání a zanedbaná údržba vedly k napadení dřevěných stropů dřevomorkou a nevratně poškozeny byly i dřevěné doplňky kavárny, které byly ještě na počátku 90. let
v prokazatelně dobrém stavu.
Pro vnitřní konstrukce stavby tak přišlo rozhodnutí
o rekonstrukci příliš pozdě. Investor, zaštítěn mykologickým průzkumem, nechal odstranit většinu dřevěných konstrukcí v objektu s tím, že jsou v obrovském
rozsahu napadeny dřevomorkou. Dosud intaktně dochovaný dům tak byl zbaven poloviny stropů a na nich
spočívajících dělících příček a z původních hotelových
pokojů rázem zůstaly jen obvodové stěny a příčná nosná zeď. Podle názoru některých odborníků však byl
rozsah demolic zbytečný a odstraňované trámy zdaleka nebyly v takovém stavu, aby bylo jedinou variantou
jejich odstranění. Pokud by tomu tak skutečně bylo,
jednalo by se o účelové zneužití situace, které umožnilo likvidaci památkově chráněné dispozice. Buďjak buď,
dnes zbývají z většiny přední a zadní části historického hotelu jen obvodové stěny.
Na základě požadavku památkových orgánů byl vypracován podrobný soupis dochovaných prvků s jejich
fotodokumentací a přesnou lokalizací. Detaily
z demolovaných stěn byly sejmuty a investor počítá
s jejich návratem na původní místo. Zde se však dostáváme k onomu velkému ale. Až do demolice byla
podlaží hotelu při fasádě členěna do podélného dvoutraktu, sestávajícího ze tří navzájem spojených velkých
pokojů při uliční fasádě a dvou menších pokojů proti

Vybouraný zadní trakt uličního křídla hotelu.
Foto R. Biegel, červenec 2003
toaletě s koupelnou v protějších koutech při světlíku.
Obdobně dvoutraktová byla část dvorní, kde byly při
fasádě pokoje čtyři a u světlíku opět dva. Týto dvě
části od sebe oddělovalo zmíněné honosné schodiště
a chodba s dochovaným štukem.
Dochované dveře, ostění a další prvky se logicky váží
na tuto historickou dispozici, která určuje Jak jejich
šířku, rozvrh (některé dveře byly například spojeny dohromady zrcadlem a deštěním) i sílu zdi. Problém je
v tom, že po vynucené demolici vnitřního členění,
z něhož zůstalo nedotčeno jen schodiště s přilehlou
chodbou a celé přízemí, se otevřela možnost dispozice
změnit a kapacitu hotelu výrazně zvýšit. Projekt proto
již od počátku nepočítal s návratem původního rozvrhu pokojů a mezi historické obvodové stěny vložil nový
konstrukční systém, který umožní umístit na jedno
patro až dvanáct pokojů se samostatným sociálním zařízením. Vzhledem k radikální proměně dispozice je tak
návrat dochovaných prvků na původní místo předem
vyloučen. Místo zděných příček budou pokoje děleny
sádrokartonem (!) o mnohem menším průměru, což
osazení dveří dále komplikuje.

Záchrana jako bolestný kompromis
Pražský památkový ústav se postavil proti změně dispozice pater hotelu a ve svém stanovisku požadoval
návrat historického stavu. Odbor památkové péče Magistrátu se s tímto názorem neztotožnil a změnu dispozice umožnil. Jeho rozhodnutí pak obsahovalo podmínku, že všechny prvky budou vráceny na původní
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místo a pokud to nebude možné, že je třeba projednat
jejich osazení na jiném vhodném místě.
Účastníkem řízení o vydání stavebního povolení bylo
i naše dceřinné sdružení Za krásnou Prahu. Jako jeho
zástupci jsme byli s prof. Rostislavem Šváchou postaveni před těžkou volbu, zda ctít logickou celistvost památky, jejíž nedílnou součástí je i historická dispozice,
a v souhlasu s pražským památkovým ústavem trvat
na obnově původního rozvrhu historické budovy, nebo
se smířit s tím, že z hotelu zůstane průčelí, vestibul
(částečně upravený), schodiště (restaurované a doplněné dle historických fotografií) a sál, u nějž se sice
počítá s návratem secesních proporcí a částečně i prvků výzdoby, do něhož však bude vložena samonosná
patrová konstrukce jídelny a kvůli osvětlení budou
proraženy arkády do zahrady sousedního domu. Naší
původní tezí byla nedotknutelnost historického půdorysu, na kteiý se navíc váží zmíněné dochované historické prvky. Důsledky tohoto našeho požadavku byly
bohužel předem zřejmé. Plánovaná kapacita hotelu by
byla při zachování historické dispozice nedosažitelná.
Investor, který jinak souhlasil s restaurováním či repasováním všech prvků interiéru, tentokrát jasné deklaroval, že při takovémto omezení od celé akce ustoupí. Tato jednám navíc probíhala v dobé, kdy celý dům
neměl střechu a kdy byla polovina každého traktu shora
probourána až do úrovně prvního patra.
Žalostný stav objektu, který by v této podobě nepřežil ani jedinou zimu, nás nakonec vedl k tomu, že jsme
na obnově historické dispozice netrvali. Jako podmínku, která se stala i součástí stavebního povolení, jsme
určili, že je třeba všechny sejmuté prvky opětně umístit v areálu hotelu, a to bez jejich jakékoli adaptace
pro nové umístění, aby bylo možné v budoucnu původní dispozici s historickými prvky obnovit. Za tímto
účelem jsme si vyžádali vznik elaborátu, který ukáže
historické a nové umístění každého jediného prvku tak,
že bude jeho lokalizace možná i z odstupu několika let
či desetiletí.
Toto vysoce kompromisní rozhodnutí jsme nicméně
učinili s velmi těžkým srdcem a pouze v zájmu těch
autentických částí a prvků, které v hotelu ještě zbývají. Tento postup však není obvyklý a v žádném případě
se nesmí stát obecným pravidlem. Nové využití památky se musí přizpůsobit její struktuře a kapacitě - nikoli naopak. Podmínky o nedotknutelnosti půdorysu
musí být stanoveny před investorským záměrem. Pokud se projekt, který zcela mění vnitřní dispozice památky, dostane až do fáze stavebního řízení, je většinou na jeho razantní změnu pozdě.
Takzvaná rekonstrukce hotelu Central je z větší části
skutečně spíše jeho demolicí. Pachuť ze zániku většiny hmotné podstaty památky pak nespraví ani restaurované schodiště, ani vzorné obnovená fasáda. Některé okolnosti prosazení projektu - demolice chráněné
zadní budovy kvůli novostavbě, využití demolice dispozic podlaží k jejich radikální změně a tím ke zvýšení
kapacity - až příliš připomínají demoliční rekonstrukce, jakých z Prahy posledních let známe nespočet. Mělli investor skutečné dobrou vůli secesní hotel obnovit
(což při všech jednáních jeho zástupci neustále deklarovali), proč mu někdo včas nevysvětlil, že hodnota
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památky není jen ve fasádě či zdobných prvcích interiéru hlavních prostor? Nebo se snad pro většinu zúčastněných stává podobný scénář natolik obvyklý, že
jej začínají brát jako vcelku normální?
Richard Biegel

Půdorys historického stavu typického podlaží hotelu
Central, který zanikl až na počátku roku 2003.
V současné době zbývá z historických konstrukci
pater pouze střední část se schodištěm a obvodové
stěny předního a zadního traktu. Torza podlaží která
na stavbě dosud zůstávají, budou po statickém
zajištění obvodových zdí demolována.
Barevné fotografie k článku najdete na první straně
barevné přílohy.
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DVĚ MALOSTRANSKÁ STANOVISKA
KLUBU ZA STAROU PRAHU
V průběhu jarních měsíců tohoto roku se vyjádřil Klub Za starou Prahu k dvěma záměrům stavebních akcí na Malé Straně. Znění obou stanovisek uvádíme v plném znění Další
průběh obou stavebních akcí sledujeme.

1. Nástavba areálu domů U Hradeb
v Mostecké ulici a záměr přestavby kina 64
U Hradeb na podzemní garáže
Domácí rada Klubu Za starou Prahu se seznámila se
záměrem přestavby a nástavby areálu domů U Hradeb
na Malé Straně (čp. 273 a 274 mezi ulicemi Mosteckou
a Prokopskou), který zahrnuje nejen změnu hmotové
i architektonické struktury areálu, ale i zničeni kina
64 U Hradeb, v jehož prostorech plánuje investor vytvoření několikapatrových podzemních garáží s vjezdem
z Prokopské uličky, a vydává k celé věci následující
stanovisko:
Komplex domů čp. 273 a 274 v Mostecké ulici 21 na
Malé Straně, nazývaný dnes U Hradeb, stojí na jednom z nejcennějších míst Pražské památkové rezervace, při někdejší korunovační cestě českých králů. Na
základě návrhu stavitele Tomáše Šaška z roku 1939
vypracovali projekt novostavby v roce 1958 architekti
Miroslav Hudec, Karel Kunce, Jaroslav Stehlík a František Trmač ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO), a to pod přísným dohledem státních památkových orgánů.
Architektura komplexu, dokončeného v roce 1963,
je ve svých základních rysech tradicionalistická, plně
přizpůsobená svému památnému prostředí.
V půdorysných dispozicích a v architektonických detailech jde o moderní objekt stypickypražskými pasážemi seskupený kolem atria s fontánkou. Architektonickým řešením se podařilo zevně zpřístupnit věž rané
gotického opevnění Malé Strany, podle kterého dostal
komplex svůj dnešní název.
Objekt domu U Hradeb lze pokládat za výjimečné
kultivovaný projev dobových názorů památkové péče
na novostavbu v historickém prostředí, za vynikající
památku vývoje moderní památkové péče. Klub Za starou Prahu zastává názor, že památky tohoto druhu by
měly státní památkové orgány chránit s obzvláštní pozorností.
Objekt však má i velkou kulturněhistorickou cenu,
neboť v jeho proslulém kiné se odehrály premiéry nejhodnotnějších českýchfilmůšedesátých let, včetně děl
„oskarových", anebo Vláčilova filmu Markéta Lazarová. Z těchto hledisek lze komplex U Hradeb považovat
za vynikající památku české kultury druhé poloviny
20. století a je proto nutné jej co nejdříve prohlásit za
kulturní památku.

Předložený projekt kulturní a architektonicko-urbanistícké kvality areálu nereflektuje. Zrušení kina a jeho
přestavba na garáže je činem nekulturním a barbarským. Zřizování podzemních garáží v takto památkově
exponované lokalitě s omezeným vjezdem automobilů
je pak naprosto nevhodné z hlediska památkové péče,
životního prostředí a koneckonců i zdravého rozumu,
neboť do klidného okolí Maltézského náměstí a Prokopské uličky přivede množství dalších automobilů.
Intimní Prokopská ulička se tím promění ve frekventovaný vjezd do garáží, kam budou automobily vjíždět
barokním průjezdem přímo proti objektu bývalého románsko-barokního kostela sv. Prokopa. Stejně nevhodné se projekt chová k jednotlivým budovám komplexu,
když chaoticky nastavuje jednotlivá křidla domu na
maximální možnou kapacitu. Tím je zcela rozbita vyvážená kompozice nádvoří i celkové řešení souboru.
Z výše uvedených důvodů shledává Klub Za starou
Prahu předložený záměr zcela nevhodným a vyzývá odpovědné památkové i stavební orgány k jeho jednoznačnému odmítnutí. Z hlediska architektonické kvality
areálu i historického prostředí Malé Strany je vyloučené jak nastavování jednotlivých partií komplexu, tak
zrušení kina a jeho přestavba na podzemní garáže. Je
třeba nalézt takové využití areálu, které zachová a zhodnotí jeho architektonické i kulturní kvality.
Stanovisko vypracoval Rostislav Švácha

2. Dostavba podkroví objektu konírny
v Sovových mlýnech
Členové Domácí rady Klubu Za starou Prahu se seznámili se studií úpravy bývalé konírny v areálu Sovových mlýnů od ing. arch. Václava Králíčka pro Nadaci
Jana a Medy Mládkových. Tento stavební záměr je motivován využitím podkroví objektu pro příležitostné
ubytovací účely studijních či mimořádných návštěv
Musea Kampa.
Požadavek úpravy tohoto objektu obsahoval již projekt obnovy Sovových mlýnů v roce 2000. Tehdy, a to
vzhledem ke kontroverzní naddimenzované skleněné
hmoté navržené přístavby, byl zamítnut nejen památkovým odborem magistrátu, ale následně po odvolání
investora i Ministerstvem kultury ČR. Budova konírny
byla poté obnovena v památkové vhodné podobě bez
soudobých architektonických doplňků. Tento stav však
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Budova konírny z věže Sovových mlýnů.
Foto K. Bečková, květen 2003.
provozovateli musea nevyhovuje, protože nízké podkroví
bývalé konírny pro původně zamýšlené obytné účely
využít nelze, a přichází proto s novým návrhem jeho
rozšíření prosklenou přístavbou (architektonická studie ing. arch. Václava Králíčka).
Samotným návrhem se nezabýváme a jeho architektonické kvality nehodnotíme, protože jeho realizaci v prostředí Pražské památkové rezervace považujeme za vyloučenou, a to z několika velmi
podstatných důvodů:
1. Platné Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci
v hlavním městě Praze č. 66/71 Sb. z 21. července 1971
stavební změny hmotné podstaty nemovitých kulturních památek nepřipouští (§ 3, odst. a). Realizace navržené nástavby by tak vyhlášku porušila. Žádný
z orgánů státní památkové péče, jehož povinností je
ctít legislativní normy této země, proto nemůže vydat
k tomuto záměru kladné vyjádření či úřední rozhodnutí.
2. Dosavadní nízká a hladká střecha konírny Sovových mlýnů je velmi významným pohledovým prvkem,
a to jak ze vzdálenějších míst (Střelecký ostrov, most
Legií, Petřín), tak z bezprostředního okolí objektu na

Kampě. Třetí mohutný skleněný prvek (vedle již realizované krychle a lávky) by byl dalším výrazným krokem k vyčlenění historického areálu Sovových mlýnů
z harmonických vztahů a souvislostí památkového prostředí Malé Strany.
3. Realizací nástavby by byl ještě více posílen nežádoucí příklad přestavby této kulturní památky, již
v předchozí etapě realizovaný s velkými výhradami ze
strany orgánů památkové péče či zcela přes jejich nesouhlas jen díky osobní intervenci ministra kultury,
a to jako návod k obcházení památkových zákonů vhodný k následování pro další neméně silné investory.
4. Provozovatel Musea Kampa již před započetím
veškerých stavebních prací dobře znal prostorové možnosti i omezení objektu Sovových mlýnů, argumentovat nyní jejich nedostatečností pro provozování všech
zamýšlených aktivit musea a požadovat z tohoto důvodu jejich rozšiřování formou zásadních stavebních
úprav v areálu považujeme za památkově i společensky nepřijatelné.
Stanovisko zpracovala Kateřina Bečková
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O ZPŮSOBU OPRAVY KARLOVA MOSTU ROZHODNUTO
SOUHLASNĚ S NÁZOREM KLUBU
Několikaletý spor mezi projektanty opravy Karlova mostu (prof. ing. J. Witzany,
DrSc., ing. J. Křížek, CSc., ing. arch. T. Šantavý) a širokou oponentní skupinou památkářů
včetně Klubu Za starou Prahu, mostních odborníků, a stavbařů z Českého svazu

stavebních

inženýrů (ČSSI), expertů technických oborů z vysokých škol (ČVUT i UK Praha), geotechniků
a chemiků z Univerzity Karlovy a dalších odborníků, byl definitivně rozhodnut a toto rozhodnutí
je vtěleno do Usnesení Rady hlavního města Prahy (číslo 1095 ze dne 22. 7. 2003).
Zmíněný projekt opravy Karlova mostu byl zamítnut.

Vzhledem k mimořádnému významu tohoto Usnesení
pro osudy Karlova mostu citujeme celý jeho text
v doslovné verzi. Zároveň publikujeme výtah
z mnohastránkové Důvodové zprávy - tisk 4328, kterou předložil Radě HMP náměstek primátora ing. Jan
Burgermeister.

náměstkovi primátora Paroubkovi
1. ukončit veřejnou sbírku na opravu Karlova mostu
Kontrolní termín: 30. 9. 2003
MUDr. Pavel Bém
primátor hL m. Prahy
Ing. Jan Burgermeister
náměstek primátora hL m. Prahy

Usnesení Rady HMP číslo 1095
ze dne 22. 7. 2003
Rada hlavního města Prahy
I. bere na vědomí
informaci o dosavadním postupu při přípravě a realizaci oprav Karlova mostu, uvedenou v důvodové zprávě k tomuto usnesení
n. rozhoduje
delimitovat investorská práva a povinnosti na opravu Karlova mostu z TSK hl. m. Prahy na OMI MHMP
ni. ukládá
řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy
1. zabezpečit opravu ledolamů a stabilizaci pilířů,
které byly poškozeny při povodni v roce 2002
Termín: 30. 11. 2003
2. delimitovat platnou smluvní dokumentaci a předat veškeré materiály týkající se dosavadních příprav
opravy Karlova mostu, studie, projektovou dokumentaci, stavební deník poslední velké opravy aj. řediteli
OMI MHMP
Termín: 30. 9. 2003
OMI MHMP
1. zajistit analýzu podkladů všech dosud uskutečněných průzkumů a měření, s cílem připravit zadání
pro projekt technické obnovy a dlouhodobé údržby
mostu
Termín: 31. 12. 2003
2. zajistit podklady pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro obnovu mostu a jeho dlouhodobou údržbu
Termín: 31. 12. 2003
3. předložit Radě HMP návrh odborné koordinační
komise pro obnovu Karlova mostu, složenou ze zástupců HMP, OOP MHMP a odborníků
Termín: 31. 12. 2003

Důvodová

zpráva

V úvodu Důvodová zpráva (dále jen DZ) zdůrazňuje
základní přístup ke Karlovu mostu jako k národní kulturní památce zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod R. č. 0. s. 1-15/1 v centru památkové rezervace v hl. m. Praze, prohlášené nařízením
vlády č. 66/1971 Sb. a vedené na Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Důvodová zpráva poukazuje na platný památkový
zákon 20/1987 Sb. v pozdějším znění a nutnost akceptovat závéiy Vědecké rady Národního památkového ústavu (dále NPÚ) ze dne 5. 2. 2003. •) DZ se zabývá průběhem sporu mezi širokou skupinou odborníků
z oblasti památkové péče a projektanty. Spor se datuje
již od roku 1991 a zesílil po roce 1994, kdy bylo vypracováno za vedení prof. ing. Jiřího Witzanyho, DrSc.
Odborné stanovisko a Posuzovací zpráva č. 24/29/1994
TSK.
DZ se pozastavuje nad tím, že na projektanta Karlova mostu nebylo vypsáno výběrové řízení, i když byl
v platnosti zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V roce 1995 byla podepsána základní
smlouva mezi investorem (IDS v zastoupení TSK) a projektovým ateliérem ing. arch. Tomáše Santavého. Projektanti (prof. ing. J. Witzany, DrSc., ing. J. Křížek,
CSc., ing. arch. T. Šantavý) předložili několik variant
řešení, z nichž byla vybrána pro stavební povolení tzv.
varianta III..kompletní výměna skladby mostovky včetně odstranění železobetonové desky, dále statické zajištění mostu soustavou táhel provedení nových hydroizolací a odvodnění". V roce 2001 byl projekt I. etapy
aktualizován, v podstatě však technické řešení změněno nebylo.
*) Výpis ze zápisu z Vědecké rady Národního památkového ústavu, konané dne 5.2.2003, je otištěn v minulém čísle
našeho Véstniku (tj. č. 2/2003, str. 21).
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Protože projekt svým řešením vzbudil odpor široké
odborné, technické i památkové veřejnosti, byla ustavena při TSK v lednu 2002 Pracovní expertní skupina
Karlův most (PES KM), která měla posuzovat projektovou dokumentací a vyjadřovat se k ní i ve vztahu
k veřejnosti. Odborné vyjádřeni SÚPP zn. 745/2002
z 28. 3.2002 označilo předloženou dokumentaci za nepřijatelnou. OPP MHMP (čj. 15666/2002/Fab, 21. 5.
2002) rozhodl v závazném stanovisku o nepřípustnosti její realizace.
Vzhledem k neústupnosti stávajících projektantů
vypracovali experti Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a Klubu Za starou Prahu nékolik odborných
vyjádření, ve kterých poukázali na sporná řešení zásadní koncepce projektu. Dále bylo odborně vyhodnoceno několik doplňujících průzkumů (Geotechnika,
Přírodovědecká fakulta UK, expertní komise statiků
atd.). Některé závěry hypotéz týmu prof. Witzanyho byly
označeny za sporné.

zák. č. 199/1994 Sb. a v pozd. zněníazák. č. 20/1987
Sb. a v pozd zněni TSK nemá ve zřizovacích listinách
zřizovatelem formulované podmínky státní památkové
péče, ani odpovědnost za dodržování zákona při správě a nakládání s NKP. Předmět činnosti TSK je kompetenčně odlišný. Proto je třeba, aby vlastník v souladu
s památkovým zákonem akceptoval doporučeni MK ČR
o změně správcovské organizace. Z důvodu současné
priority při správě KM - příprava a oprava KM - se
v rámci operativních možností HMP doporučujejako nejvhodnější Odbor městského investora MHMP.
Je proto třeba, aby TSK ukončila veškeré své smluvní závazky vztahující se k přípravě opravy KM. Ve spolupráci a LRG a OMI MHMP pak zajistí převod správy
NKP KM na OMI MHMP, včetně předání veškeré dokumentace KM, projektové dokumentace a stavebního deníku poslední velké opravy ze 60. - 70. let, průzkumů,
proplacených projektů atd.
OMI MHMP zajistí kompetentního konzultanta pro
zhodnocení dosavadní přípravy a rešerši dostupných
Závěr Důvodové zprávy:
podkladů opravy KM. Konzultant zcýisti spolupráci
(citace) „ Vůči projektovému řešení tzv. „rekonstrukce" s panelem odborníků v souladu s podmínkami památKM stávajících autorů se od počátku ze strany památ- kové péče. OMI MHMP na základě komplexního výstukové péče a prakticky celé odborné veřejnosti objevují pu výsledků činností konzultanta a panelu odborníků
stále tytéž výhrady, které nejsou během dlouhého ča- připraví veřejnou obchodní soutěž na projektanta."
sového období akceptovány. Komplikovaný a jinančně
nákladný projekt od počátku upřednostňuje dopravně
Potud citace úřední zprávy.
technické řešení (i při vědomí že není pravděpodobné,
Závěrem nutno podotknout, že Domácí rada Klubu
že by most byl zatěžován v budoucnu více nežjako láv- a členové jeho technické komise se iniciativně zúčastka pro pěší) před celkovým, tj. i uměleckohistorickým nili této bitvy o Karlův most od počátku roku 2001,
přístupem kjedinečné národní kulturní památce mezi- kdy měli možnost se seznámit s projektem rekonstruknárodního významu. Projekt nenachází ověřitelné zdů- ce. Podrobně pak členy Klubu informovali v několika
vodnění ani ve vyhodnocení průzkumů aktuálního sta- číslech klubovního Věstníku. Navazovali přitom na starvu mostu, ani v požadavcích památkové péče. A bohužel ší stanoviska Klubu (doc. Pauli, ing. Fuka, ing. arch.
se neustále vrací k problémům, které byly při opravějiž Hyzler, doc. dr. Líbal, DrSc. a d.). Neměnné stanovisko
ze zásadních památkářských nebo technických důvo- Klubu svědčí o zásadní názorové kontinuitě, která
dů vyloučeny. Nepřístupnost projektantů k závazným v tomto případě našla odezvu i u správy města Prahy.
odborným a správním náležitostem vedla v nedávné
Tento povzbuzující fakt však Klub nemůže ukoléminulosti k vážným pochybením a následně k zabloko- bat. Důležité bude hlavně to, jak budou plněny úkoly
váni reálné opravy KM. Vzhledem k vyčerpání přípust- uložené Radou MHMP ve výše citovaném usnesení.
ných možností nelze předpokládat změnu přístupu ani
Klub si zvláště cení toho, že mezi špičkami české
do budoucna.
technické a vědecké inteligence došly jeho názory
V dokumentaci geneze opravy KM se také ukazují pochopeni. Mezinárodní spolupráce Klubu s autory rezávažné problémy ze strany obou účelových organizací konstrukce románského mostu přes Dunaj v Řezně je
TSK a IDS, které zastupují vlastníka KM. Mj. i porušení znakem nové situace Prahy v nové Evropě.
Milan Pavlík
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POZNÁMKY K DOKUMENTACI PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
NA VÝSTAVBU PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN NA MALÉ STRANĚ
Plán protipovodňových opatření v Praze je po loňské katastrofě sledován na všech odpovědných místech jako priorita. Některé zdánlivě nezbytné momenty projektu aktualizovaného
v dubnu 2003 (Hydroprojekt, a.s.), a to zejména v úseku historického břehu Malé Strany,
však přesto budí pochybnost či rozpaky.
Výstavba zábran je rozdělena do dvou části: Řiční ulice - Karlův most a Karlův most - Klárov.
Za základní nedostatek projektu považujeme to, že
vychází z pouhého odhadu průsaků vody podzákladím
protipovodňové stěny. Odhad, že z Vltavy bude prosakovat pouze 7 litrů za vteřinu na 100 m délky navrhované
zábrany a že prosakováni z jiných míst bude malé, je
nutné podrobit expertíze a praktické zkoušce. Konstrukce
má navrhovanou spodní stavbu ve formě pilot vzdálených od sebe zhruba 4 m, mezi nimi má být do prozatím
ne přesné stanovené hloubky bud" mikropilotáží vytvořena membrána nebo šíétovnicová stěna. Odhad projektanta, že v tomto geologicky složitém místě postačí
k ochraně Malé Strany přečerpávání vody, není reálný.
Souběžně s Vltavou proudí pod Malou Stranou spodní voda a tlakovým rozdílem mezi zaplaveným a vyčerpávaným územím se rychlost podzemního proudu zvětší.
Nánosy Vltavy pod Malou Stranou nejsou souvislé, ve
vrstvách štěrkopísku jsou čočky jemného materiálu, kteiý
se snadno vyplaví a vzniklé kaverny odolají váze nadloži
jen díky klenbám ve štěrkopísku. V Praze dokonce
k takovému jevu dochází i tehdy, když je proud podzemní vody stabilní, bez rozdílu tlaku.
Stejná situace je na ostrovech i na staroměstském
břehu. Ohrazení u Novotného lávky bylo úspěšné proto,
že rozdíl terénu a hladiny řeky byl menší a hlavně proto,
že zeď Smetanova nábřeží je na mohutné milánské stěně
a souběžný podzemní proud zaplavil jen sklepy. Hned
v sousedství došlo k provalení spodní vody do hotelu Four
Seasons: protipovodňovou stěnu velká voda obešla.
Hrazení vody a zmenšeni kontaktní plochy mezi spodní
vodou řeky a zastavěného území a dokonce přečerpávání způsobí místy rychlý pohyb spodní vody a riziko vzniku kavem v podloží Malé Strany se velmi zvýší. Utěsnění
části podloží, které nemá být podle projektu důsledné,
způsobí místně také rychlejší pohyb spodní vody při běžném kolísání hladiny Vltavy. Tím budou soustavně ohrožovány domy nejen v blízkosti protipovodňové zdi.
Další východisko, že o ochranu před proniknutím vody
z nezjištěných potrubí a otvorů se mají postarat majitelé
domů, považujeme za zcestné, neboť takových zranitelných míst je nesporně v celém úseku mnoho a nejsou
známa a ani nejsou zjistitelná. Místní přerušeni potrubí
spodní stavbou zábrany nevyloučí, že si voda v jejich pokračování nenajde přímější cestu pod Malou Stranu.
Jako součást protipovodňových opatření v úseku Karlův most - Klárov jsou plánována vrata, která budou
v kritickém okamžiku schopna uzavřít koiyto Čertovky.
Samotná zábrana proti vzdutí vody do Čertovky je nejen
nepřijatelná z hlediska zachovávám' původního prostředí v ústí Čertovky, ale přeložením náplavky dále do koryta řeky se nabízí další zvětšování teras, jejichž pokračující restaurační využívání by znamenalo ještě

důkladnější ucpáni ústí Čertovky nábytkem a přístřešky, než je tomu dnes.
Domníváme se, že schopnost operativně vysunout
monstrózní vrata včas a ještě je opatřit nástavbou je pochybná.
Z nejasných důvodů je stavba funkčně neoddělitelných
úseků rozdělena v územním řízení do několika částí.
Celému záměru malostranských protipovodňových
opatření by měla předcházetfinančnírozvaha, která může
spoléhat na schopnost samotné Malé Strany rychle uskutečnit obnovu zasažených provozoven po povodni. Investor by měl porovnat náklady na kritizované a podle nás
zbytečné a nebezpečné dílo s náklady na obnovu zasažených prostorů. Zdá se, že z hlediska polohové renty, která je na Malé Straně relativné vysoká, bude obnova domů
Malé Strany po budoucí povodni jednodušší a méně zatíží městský rozpočet, než riskantní stavby protipovodňové ochrany. Obnova území totiž nemusí být plně hrazena z veřejných prostředků. Hrubým výpočtem lze zjistit,
že majitelé povodni ohrožených domů mohou státu vrátit náklady na stavbu stěny a na vložený kapitál ve formě dané z příjmu z pronájmu nejdříve za 30 let, a to při
velmi skrovném odhadu ceny všech staveb. Rozpočítáme-li tento odhad na .ochráněné" plochy v přízemí malostranských domů, dojdeme k částce mezi 6500 a 8000
Kč na metr čtvereční.
Nepřímý důkaz nerentability investice je odmítnutí vlády podílet se na zahrnutí Uchtensteinského paláce, jehož
je správcem, do ochrany za částku asi 20 milionů Kč.
Závěr: protipovodňová ochrana v podobě, v jaké je
navržena, nezaručuje, že Malá Strana nebude, navzdory
velké investici, zaplavena při velké povodni stejně.
V zájmu stability starých domů bude muset být zaplavována řízené. Podemletí protipovodňové stěny a vývěiy
do podzemních prostor nebo i nutné řízené zaplavení Malé
Strany budou velmi rychlé a mohly by mít ničivé následky. Dlouhodobě působící změny v náplavech a vznik dutin
v dosud relativné stabilním podloží Malé Strany budou
neodvratitelné a osud významné části Malé Strany velice
nejistý.
Ohrožené území bude za povodně evakuováno stejně.
Nabízí se jiné a spolehlivé řešení. Byl by to přesnější
model předpovědi povodni a včasná informace obyvatelům a provozovnám na Malé Straně, že se voda blíží
a kdy bude kulminovat. A samozřejmě alespoň účelné plány evakuace a účelně koordinovaná činnost při evakuaci.
Bylo by veliké politikum a možná i smysluplná investice, kdyby se správa řeky naučila manipulovat
s Vltavskou kaskádou. Nemělo by se pokud možno opakovat, aby se podruhé v dějinách setkaly povodně
z Berounky a z Vltavy nad Prahou v Lahovicich, a to takřka ve stejné hodině.
Martin Krise
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ARCHIV ARCHITEKTURY
NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA
ROK POTÉ...
Nikomu není třeba připomínat, jakou událost jsme před rokem prožili a co napáchala
vltavská voda, když vtrhla jako nevítaný návštěvník do depozitářů Národního

technického

muzea v karlínské Invalidovně, kde byly mj. umístěny unikátní sbtky Archivu architektury
a stavitelství Národního technického muzea. Po celý rok probíhala veřejná Jinanční sbírka SOS
Archiv architektury, která k 31. červenci 2003 shromáždila celkem
Z těchto prostředků byly hrazeny

v průběhu roku již

1,326.519Kč.

některé specializované

restaurátorské

práce a nyní též mzdy brigádníků vysoušecího pracoviště, zřízeného přímo v budově
technického muzea.

Výstava

vysušených

exponátů

Vysoušeči pracoviště se naplno rozběhlo prozatím
v provizorních prostorách suterénu hlavní budovy
muzea na Letné. Iniciativa SOS Archiv architektury
převedla na účet NTM částku 150.000,- Kč na financování vysoušení, tj. mezd brigádníků z řad studentů
a absolventů restaurátorských a uměleckých škol.
Tříměsíční brigádnický cyklus bude zakončen výstavou s prozatímním názvem Vyplavené obrazy.
Chystaná výstava bude prezentovat výsledky práce na
vysoušecím pracovišti a informovat veřejnost o postupu záchrany kulturního dědictví po loňské povodni.
Má vyjádřit také poděkování donátorům a ocenit práci brigádníků. Měla by přilákat další sponzory a zájemce o práci na vysoušecím pracovišti.
Vystavený archivní materiál je vybírán podle dvou
kritérií: podle druhu podkladového papíru (pauzáky,
čtvrtky, spisový materiál, tisky na křídě) včetně technik zobrazeni (např. akvarel, kresba tuší, psaní inkoustem, různé fotografické techniky) a podle obsahu. Budou to např. dosud nevystavené nebo
nepublikované práce předních architektů, zajímavé
dokumenty, firemní tisky apod., srovnání před a po
povodni, např. kresby Antonína Barvitia prezentované na výstavě Cesta najih (dokumentované na barevných diapozitivech) a jejich současný stav po zamražení a vysušení.
Součástí výstavy bude videofilm dokumentující jednotlivé fáze práce na vysoušecím pracovišti a návrhy,
jak dále restaurovat vysušený materiál.
Výstavu doplní podle možností také již zrestaurované trojrozměrné exponáty ze sbírek architektury
a stavitelství (modely štukové výzdoby Národního
divadla apod.). Na přípravě výstavy budou spolupracovat všichni externí i interní vysoušeči Zahájení je
plánováno na pondělí 6. října 2003 ve výstavním sále
ve II. patře NTM. Otevření výstavy bude předcházet
tisková konference.

Tématu vysoušení a restaurování papíru se bude
dotýkat i XII. seminář restaurátorů a historiků, který
se koná ve dnech 7. - 10. 10. v Státním ústředním
archivu na Chodovci.
Další vyhlídky

zmrzlé

sbírky

Zamražené archiválie uskladněné na paletách byly
v polovině července přestěhovány z mrazíren na Kladné do mnohem levnějších mrazíren v Dýšiné u Plzně.
Ušetřené peníze tak mohou být použity na zařízení
a provoz vysoušecího pracoviště. Firma MAERSK zajišťuje sponzorsky dopravu do Prahy v kontejneru, který pak zůstává až do vyprázdnění na dvoře NTM. Koncem října se v areálu NTM uvolní přízemní hala H1
o rozloze cca 200 m2. Zde bude s finanční podporou
nadace Člověk v tísni vybudováno definitivní pracoviště pro vysoušení a restaurování archiválií zasažených povodní, jehož provoz bude oddělen od provozu
muzea a zejména zázemí pro zaměstnance bude komfortnější.
Nicméně již nyní po prvním měsíci plného provozu
vysoušecího pracoviště lze vyvodit zajímavé závěry.
Během července bylo odpracováno cca 750 hodin
a podařilo se vysušit cca 5 m3 zmraženého materiálu.
Z toho lze optimisticky odvodit, že práce by mohla být
hotova do 4 let! Celkové náklady (mrazírny, mzdy
pracovníků, provoz, desinfekce) by neměly překročit
10 milionů Kč.
Vladislava Valchářová

Fotografie představující schéma cesty papírových
dokumentů, z mrazíren do archivních regálůjsou
součásti barevné obrazové přůohy tohoto čísla.

:ZA STAROU PRAHU:
REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA HOTELU CENTRAL
V HYBERNSKÉ ULICI

Takto vidí dnes
fasádu secesního
hotelu chodec.
Foto R. Biegel,
srpen 2003

Rubová strana „kulisy" fasády průčelí hotelu.
Na stěně jsou patrné zbytky tájlování pod okny
a další původní doplňky.
Foto R. Biegel, červenec 2003

Původní sál Varieté, později kina, nakonec Komorního
divadla. Dnešní podoba pochází z roku 1927,
kdy byla zničena bohatá secesní štuková a malířská
výzdoba Foto R. Biegel, červenec 2003

:ZA STAROU PRAHU:
VZSOUŠENÍ ZAMRAŽENÝCH ARCHIVNÍCH DOKUMENTŮ
ARCHIVU ARCHITEKTURY NTM
ANEB SCHÉMA CESTY Z MRAZÍREN DO ARCHIVNÍCH REGÁLŮ

1. Z mrazíren v Dýšinějsou palety se zamraženými archiváliemi
přivezeny mrazicím kontejnerem MAERSK na dvůr NTM.

3. a 4. Po rozmrznutí čeká archiválie „očistná lázeň,"
která je zbaví bahna, balicích papírů, a zbytečných
podložek z kartonu.

2. Z kontejneru putují balíky do příručního
mrazáku ve vysoušecím pracovišti v suterénu
budovy NTM.

5. Fotografie
se koupou
v roztoku ajatinu,
pak v čisté vodě
a nechají se sušit
na vzduchu nebo
ve fotografické
leštičce (pokud
však není narušena emulze).

:ZA STAROU PRAHU:

6. Vyprané dokumenty odkapávají na vysoušecich stojanech.

8. Jiné „sendviče" vytvořené z knih, skicářú, časopisů,
spisového materiálu (místo kartonu poslouží staré noviny)
se vkládají do igelitového pytle, zataví a suší ve vakuových
baličkách. Proces „sendvičování" se při výměně savých
materiálů několikrát opakuje.

7. Dále se vrství do v tzv. "sendvičů" ve složenú savý karton, netkaná textilie, archiválie,
textilie, karton atd.

9. Po dosušení se archiválie roztřídí, zabalí, evidují
a odvezou do Státního ústředního archivu na Chodovec
k desinfekci.
10. Po dvou týdnech
se přivezou zpět a provizorně
uloží (v budově NTM probíhá
právě rekonstrukce, do dvou
let by měly být dokončeny
nové prostory pro archiv
architektury i archiv dějin
průmyslu a techniky).

Připravila Vladislava
Valchářová

:ZA STAROU PRAHU:
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PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU ZA STAROU PRAHU
V KVĚTNU AŽ SRPNU 2003
V průběhu jarních měsíců byly na jednáních Domácí rady probírány zejména památkové
kauzy, které jsou součástí náplně předchozích stránek tohoto Věstníku.
Zároveň však byli členové Domácí rady aktivní též v řadě dalších iniciativ a našemu
Klubu blízkých akcí:
- Na přípravě a průběhu Diskusního setkání odbor- Tytéž pořadatele mělo další diskusní setkání ohledníků a zástupců, samosprávy k problematice ochrany ně projektu na úpravu parkového prostoru ostrova
a zachování kostelů, kaplí a oratoří v České republice, Kampy, uskutečněné dne 26. června v budově Ústavu
vhodného využití sakrálních prostor, které neslouží své-dějin umění AV. Programu se aktivně zúčastnili
mu původnímu účelu s přihlédnutím k případu využití z klubovních řad R. Biegel, M. Solař, R. Kreuzziegerová
kulturní památky kostela sv. Michaela Archanděla na a další.
Starém Městě pražském se podíleli R. Biegel a prof.
Milan Pavlík. Toto setkání se konalo 19. května 2003
- Probíhala a stále probíhá veřejná finanční sbírka
v prostorách Nadace Collegium Marianum a jeho vý- SOS Archiv architektury, jíž je Klub Za starou Prahu
sledkem bylo obsáhlé Memorandum adresované mi- administrativním správcem. V současné chvíli byla díky
nistrům kultury, životního prostředí, pro místní rozvoj neobyčejnému nasazení některých pracovníků Národa financí ČR a hejtmanům jednotlivých krajů.
ního technického muzea zorganizována letní brigádnická činnost, při níž již byly vysušeny první kubíky
- Spoluorganizátory programu otevřeného diskus- zamražených archiválii a která je na mzdách brigádníního setkání s názvem Karlín na křižovatce zájmů a in- ků hrazena právě z peněz sbírky SOS AA. O práci, byť
vestic, které se konalo pod hlavičkou Ústavu dějin je doprovázena biologickým rizikem, byl ze strany stuumění Akademie věd České republiky a Uměleckohis- dentů velký zájem. Příležitost „sprchovat Kotěru nebo
Gočára" je totiž historicity ojedinělá a neopakovatelná
torické společnosti v českých zemích dne 20. května
(doufejme). Výsledky letní práce brigádníků na vysouv sále hotelu Beseda Bonsai v Praze 8 - Karlině, byli
Mgr. R. Kreuzziegerová a I. Minář (podrobněji v článku šecím pracovišti NTM budou prezentovány na výstavě
(podrobněji viz informace na str. 18).
Karlin v době sklizně na str. 8).
Kateřina Bečková

Před zpracováním stanoviska k nástavbě konírny v areálu Sovových mlýnů byla zorganizována ing. arch.
V. Králíčkem pro členy Domácí rady Klubu zevrubná prohlídka celého objektu, při níž největší zájem přítomných
vzbudila možnost hladkého dobytí skleněné krychle a vyhlídka z ní. Foto K. Bečková, květen 2003
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ARCHITEKTI JAKO OCHRÁNCI PAMÁTEK? ŽÁDNÝ PROBLÉM!
POHLED DO HISTORIE KLUBU ZA STAROU PRAHU*)
(Příspěvek ze semináře „Ochrana architektury 20. století a přínos architektů 20. století
k ochraně památek," který uspořádal Český národní komitét ICOMOS dne 18. dubna 2003
v Národním technickém muzeu)

1. Návrh nástavby Braunova domu podle Pavla Janáka. Foto archiv Klubu Za starou Prahu, 1910.
Přiznám se, že jsem název tohoto přípěvku včetně
mnohoslibné interpunkce zvolila poněkud furiantsky.
Při přípravě textu jsem si pak chvílemi nad naivně
prvoplánovým tvrzením „žádný problém!" skoro zoufala. Můj příspěvek proto berte jako pokus o nahlédnutí
do problematiky vztahu architekta a památkáře, přesněji vztahu obou těchto profesí, když jsou obsaženy
v jedné osobě, ale ještě přesněji do duševního dramatu tvůrčího architekta, který cítí jistou památkovou odpovědnost vůči městu, do kterého projektuje. Použiji k
tomu několik spíše náhodně než systematicky vybraných příkladů z historie Klubu Za starou Prahu. Mimochodem, zájemce o tuto problematiku odkazuji na
sborník k stému výročí Klubu Za starou Prahu, kteiý
vyšel v roce 2000, a v něm jmenovité na článek prof.
Milana Pavlíka Tvůrčí architekti mezi členy a Junkcionáři Klubu Za starou Prahu." Velmi zajímavým až rentgenovým pohledem se této problematiky dotkl také článek prof. Rostislava Šváchy Fárovy domy v časopise
Stavba.21
Začneme idylicky. Bylo, nebylo... V městě Praze se
na samém přelomu dvou století ustavil spolek lidí, kteří
měli zvláštní pochopení pro malebnost historické ar-

chitektury. Sdružili se proto, že jim bylo líto, že v jejich
starobylém městě starých domů stále ubývá, protože
jiní lidé z jejich města z důvodů různých (praktických
i estetických) dávají přednost novostavbám. Lidé sdružení v tom spolku - jmenoval se Klub Za starou Prahu
- měli různé občanské profese, ale jedna z nich přece
jen časem začala převládat - byli to architekti. V druhé
polovině prvního desetiletí 20. století přišla do výboru
Klubu, kterému se dodnes říká roztomile starosvětsky
Domácí rada, generačně homogenní skupina mladých
studentů a absolventů architektury a udala spolku
směr a tón prakticky na celá dvě desetiletí další. Ti
nejvýraznější z nich se jmenovali Engel Antonín, Hůbschmann Bohumil, Chochol Josef, Janák Pavel. K nim
pak nejen generačně patřili kunsthistorici Zdeněk Wirth
a Václav Vilém Stech. Tahle partička spolu s okruhem
dalších příznivců se zpočátku vyžívala v tom, že pořádala společenské večery, kde byly inscenovány scénky, v nichž protagonisté převlečeni za sochy Karlova
mostu řešili v duchu studentské recese problémy ochrany památek (hořce lituji, že se scénář nezachoval), nebo
uspořádali výstavu Tisíc ajedna motyka, která karikovala Prahu budoucnosti s použitím motivů z tehdy
nejslavnějších soudobých památkových kauz, např.

*) V rubrice Názor publikujeme články, které vyjadřují subjektivní názor autora. Jde o téma, které buď nebylo Domácí radou
Klubu vůbec projednáváno nebo nebyla nalezena shoda, popř. jeho interpretace autorem neodpovídá oficiálnímu názoru
Klubu Za starou Prahu. O to spíše může být podnětem k reakcím či polemice.
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Nerudova ulice s vražednými výsledky elektrické dráhy nebo příští vzhled panoramatu Hradčan, kterých za
domy Malé Stranyjiž není viděti No a když se tito mladí nadaní pánové do sytosti vyřádili, dokázali se věnovat i vážnější práci. O inspiraci tehdy v prostředí Klubu Za starou Prahu neměli nouzi.
V této době totiž měla průprava architekta ve službách ochrany památek nejen nesporné výhody, ale
i výraznou a v dalším vývoji (prozatím) již neopakovatelnou možnost uplatnění. V odkazu na teorii Aloise
Riegela, interpretovanou Zdeňkem Wirthem, která se
stala pro celé předválečné období metodickým východiskem veškerých památkových snah Klubu Za starou
Prahu, nebyl problém řešit záchranu ohrožené památky její dostavbou soudobými prostředky. V článku
Metoda boje Klubu za památky k pětadvacátém výročí
existence Klubu píše Zdeněk Wirth doslova: „památku
je třeba chrániti vědeckými prostředky (konservační
metody všeho druhu...). Tam, kde konservace nevystačí a je zapotřebí vyhověti naléhavým potřebám moderního života, bojuje Klub argumenty uměleckými, tj. návrhy řešení jak památku zachovati o sobě (jejím nutným
doplněním) nebo v celém okolí (buď asanací okolí starého nebo vytvořením nového)".31 V tomto pohledu je tedy
zřejmé, že architektonická tvorba využívající povinně
soudobých výrazových prostředků (ještě to zdůrazním:
jedná se v podstatě o volnou tvorbu architekta v památkových službách) byla tehdy legitimní metodou
záchrany památek. Klasickým příkladem této metody,
byť nerealizovaným, je návrh záchrany Braunova domu,
čp. 730 na souběhu ulic Vodičkovy a Jungmannovy
na Novém Městě. Je to velmi známý a nejčastěji uváděný příklad, a právě proto si jej neodpustím přejít bez
komentáře.
Barokní dům, který si nechal postavit v roce 1726
slavný sochař M. B. Braun a sám jej sochařsky vyzdobil, byl v roce 1910 určen majitelem k demolici. Kon-
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text vysokých novostaveb, tyčících se v bezprostředním
sousedství nad nízkým historickým domem, byl názorným návodem, jak je třeba ze stavebně-podnikatelského hlediska naložit i s touto výhodnou nárožní parcelou. Architekti z Klubu Za starou Prahu Pavel Janák
a Vlastislav Hofman navrhli kompromisní řešení, které
zachovávalo fasády a částečně hmotu původního domu
a zároveň v moderní přístavbě nabízelo dostatek plochy k zamýšlenému komerčnímu využití, (viz obr. 1, 2)
Popravdě řečeno, na toto řešení dnes hledíme jako
na kuriózní dokument jednoho období historie památkové teorie, řešení, které by dnes bylo jako metoda
záchrany památky nepoužitelné. Rozbor, proč tomu tak
je, co se od té doby změnilo, co je na tom dobře a co
špatně, mi v tuto chvíli nepřísluší a nebudu se o něj
ani pokoušet. (Pro zájemce: tento problémje naznačen
v již zmíněném článku prof. R. Šváchy ve Stavbě). Nicméně příklad Braunova domu a několik dalších příkladů, které zde uvedu, zcela jednoznačně dokládají,
že tvůrčí architekti tehdy mohli být, pokud chtěli, bez
jakéhokoliv ideového zaváhání právě při aktivním využití své profese ochránci a „záchranáři" památek. Obě
tendence či profese v jednom člověku mohly právě
v tomto období dosáhnout neopakovatelné harmonie.
Ale přeskočme nyní pro změnu do žánru fantasy
a představme si, že uvedená kreace dostavby Braunova domu přece jen tehdy, po roce 1910, realizována
byla. Prosím popusťte uzdy své fantazii a směle si před
očima promítněte, že Pavlem Janákem dostavěný Braunův dům (viz obr. 1) skutečně dnes stojí na souběhu
ulic Jungmannovy a Vodičkovy. Představujete si?
Chodíte často kolem, dobře ten dům znáte, je nepřehlédnutelný... Jakpak se mu dařilo po celých devadesát let od postavení? V meziválečném období, tedy deset až dvacet let po svém vzniku, byl stále vnímán jako
dvě významem rozdílné části - cenné zachráněné ba-

2. Návrh nástavby Braunova domu podle Vlastislava Hofmana. Foto archiv Klubu Za starou Prahu, 1910.
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3. Studie Josefa Chochola s námětem na vyřešení dostavby okolí kostela sv. Ducha na Starém Městě.
Věstník Klubu Za starou Prahu, 1910.
roko na straně jedné a účelová soudobá přístavba na
straně druhé. Za totalitní éry, kdy dům patřil státu
a bylo jej třeba již generálně obnovit, se objevil puristický názor, že obě části vlastně neladí, že důvod - kapitalistický stavebně podnikatelský běs, pro jehož nasycení byla uskutečněna krkolomná přístavba, pominul
a baroko by bylo záhodno od novodobé přístavby oprostit. Návrh měl ještě ušlechtilý dovětek, že v pietně rekonstruovaném domě by mohla být instalována vzorná stálá expozice života a díla M. B. Brauna. Záměru
nakonec zabránily hlasy již tehdy se silné profilujících
obdivovatelů moderní české architektury a dům byl
přece jen nakonec opraven v Janákově pojetí. A v nedávné minulosti let devadesátých? Má výsostné postavení architektonického unikátu, jehož kladné hodnocení již nespočívá v pouhém nadšení nad záchranou
cenného barokního objektu, ale v odvážné kombinaci
obou z dnešního pohledu již historických stylů, v jejichž
bizarním spojení nacházejí teoretikové architektury
takové zalíbení, že inspirovali studentské hnutí, které
si vytklo za cíl dosáhnout toho, aby v jednom podlaží
té přístavby byla zřízena stálá expozice ze života a díla
Pavla Janáka. (Nadšenou propagátorkou této myšlenky se stala studentka dějin umění Kateřina Finková,
později provdaná Hanzlíková.) Ale ani to se neuskutečnilo, protože dům byl v průběhu 90. let restituován
a soukromý majitel potřeboval komerčně využít každý
čtvereční metr...
To je konec exkurzu do říše fantazie. Ale nenutila
jsem vás k němu bezúčelně. Směřuji, sice trochu okrajově vůči tématu tohoto příspěvku, ale přesto k velmi

závažné otázce: Neměli bychom tu neoddiskutovatelnou skutečnost, že památkové názory jsou zákonité
v čase proměnné, tedy fakt, kterého jsme si nepochybné velmi dobře vědomi směrem do minulosti, vzít
v úvahu i z hlediska dalšího, budoucího vývoje, sice
neovlivnitelného a jen spoře předvídatelného, ale přesto
směřujícího zcela nezadržitelně k určitému zpochybnění, ne-li dokonce popření názorů, o kterých si dnes
občas suverénně myslíme, že jsme jimi vyřešili vše a
navždy? (Moje otázka je položena sugestivně a směřuje
průhledně k odpovědi: „Ano, měli!" Co si však s tou odpovědí počít dál, jaké z ní vyvodit poučení nebo dokonce
opatření, ... to, promiňte, v tuto chvíli nevím. Nikomu
z nás ale neuškodí, když se nad tím zamyslíme.)
Přestaňme fantazírovat a planě filozofovat a vraťme
se do skutečnosti, tedy do skutečné historie. Oddechneme si při stručném připomenutí několika dalších
příkladů pokusů o použití soudobých výrazových prostředků pro záchranu určitého památkového jevu nebo
vztahu:
V roce 1910 vzniká z podnětu Klubu Za starou Prahu architektonická studie Josefa Chochola s námětem
na vyřešení dostavby okolí kostela sv. Ducha na Starém Městě. Kostel má totiž podle asanačního plánu
zůstat osamoceným ostrůvkem v moři vysokých činžáků, tedy ocitnout se v historicky nepřirozené urbanistické situaci. Návrh nechrání staré budovy, které
dosud ze tří stran obklopují kostel, naopak, navrhuje
na jejich místě novostavby se soudobým výrazem, prioritu však spatřuje v dodržení původního hmotového
uspořádání, (viz obr. 3)
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4. Návrh zástavby
průlomu U Klíčů,
před rokem 1910.
Archív Klubu
Za starou Prahu.

Obdobnou podstatu má klubovní návrh na zástavbu tzv. průlomu U Klíčů na Malé Straně. V roce 1896
překotně realizovaný průraz starou zástavbou, uskutečněný v zájmu vedení tramvajové tratě Karmelitskou
ulicí, je navrženo koncem prvního desetiletí 20. století
zastavět budovou v původní hmotě s tím, že tramvajová trať by byla vedena podjezdy. Smyslem tohoto řešení bylo zachování historického zúžení Karmelitské ulice při jejím vyústění do Malostranského náměstí, (viz
obr. 4) Architekt Otakar Vondráček přitom vypracoval
návrh fasády nového domu s podjezdy od Karmelitské
ulice v místech, kde původně stával renesanční dům
U Goliáše. Bez použití historismu ve tvarosloví je pietně dodržen obrys starého domu s cílem zachovat malebnou „staropražskou" gradaci hmot provázející pohled na kostel sv. Mikuláše od Újezda. (viz obr. 5)

kovým. Jde o břeh, na němž tehdy ještě stály cenné
mlýnské budovy, za jejichž záchranu se Klub angažoval. Jejich zánik samozřejmé nemůžeme přičítat na vrub
projektantům nové zástavby. Přesto si B. Húbschmann
v článku, v němž popisuje vítězný návrh hned v úvodu,
snad to můžeme chápat jako jakési alibi, povzdychl
v pateticky mrštíkovské rétorice: „terén, řece urvaný
bezohledným způsobem, má býti zastavěn." 4) Domnívám se, že tito architekti vycházeli z pocitu, že má-li
už dojít k demolici a je o ní (bohužel) nezvratné

Jen jediná z podobných iniciativ Klubu Za starou
Prahu byla skutečné realizována, a to zástavba ministerských budov pod Emauzy arch. Bohumila Húbschmanna.
Pokračujeme dál v našem příběhu, který se začíná
měnit z idylické vyprávěnky v psychodrama.
Přišla dvacátá léta. Ze studentů a absolventů se stávají architekti v plné tvůrčí síle a doba, tedy počátek
nové republiky s nesmírnou potřebou nových staveb,
jim přeje. Vyhrávají soutěže, získávají významné zakázky (Engel, Húbschmann, Janák). To už není jen
studentská hra. Jde o profesi, živobytí, renomé, prestiž a další zakázky.
Antonín Engel a Bohumil Húbschmann vyhráli v roce
1919 soutěž na řešení ministerských budov na dolním
novoměstském břehu mezi mosty Štefánikovým a Hláv-

5. Návrh fasády nového domu v Karmelitské ulici od
Otakara Vondráčka, Věstník Klubu Za starou Prahu,
1910. (Překreslil Jan Veselý.)
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6. Soutěžní návrh B. Hubschmanna na novostavbu Státní galerie na Kampě, 1923.
Hlavní průčelí Styl 1924-1925, str. 30
rozhodnuto, ať je novostavba na tom místě alespoň
navržena někým, kdo prokázal cit pro historickou architekturu a harmonii nového se starým, což považovali právě oni, absolventi dvou desetiletí aktivní činnosti v Klubu Za starou Prahu, za svoji výraznou
kvalifikaci.
Zůstanu u Bohumila Hubschmanna (Hypšmana),
který je mimochodem rekordmanem v době nepřetržitého členství v Domácí radě Klubu, a to celých 54 let.
Je výhodou, že byl velmi psavý a mnoho architektonických časopisů, v neposlední řadě i Věstník Klubu, obsahuje velké množství jeho článků, které nejsou jen
suchými popisy projektů, ale často úvahami na nejrůznější témata zejména z památkářsko-architektonické problematiky.

V článku Hradčanský obraz a sněmovna velmi nevybíravými slovy hodnotí nositele myšlenky revokovat
v novém státě Balšánkovu ideu zastavět Kampu budovami státní administrativy, nyní nejlépe sněmovnou.
„Zaslepeni touhou doby po apotheose osvobozeni tak
silnou, že nerozeznávají dosti, kde jest položena mez
umělecké možnosti, a kdejejím překročením dostaví se
domýšlivá bezohlednost, ba surovost"
A dále: „Není také možno, aby trojúhelník Malé Strany
obdržel ještě druhé těžiště vedle kupole mikulášské!"9
A ted uděláme něco jako filmový střih. Pohleďte na
tento návrh, (viz obr. 6, 7) Jde o soutěžní náčrt novostavby státní galerie na Kampě z roku 1923 od Bohumila Hubschmanna, figurující v anonymní soutěži pod

7. Totéž. Perspektivní pohled. Styl 1924-1925, str. 31
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Na závěr se musím vrátit k úvodní otázce. Mohou
heslem Stá prvá! Autor, vědom si značné smělosti, ktebýt tvůrčí architekti ochránci památek? Samozřejmé,
rou uplatnil v návrhu vertikální dominanty, v průvodní
že mohou. Z jejich hlediska žádný problém! Z hlediska
zprávě nejprve alibisticky vysvětluje, že sám by nejradši, kdyby se na Kampě nestavělo vůbec, ale rozvšech ostatních je v tom ovšem jeden háček, který plahodnuti o stavbě Státní galerie je lepši než mnohé jiné tí univerzálně v jakékoliv době a na každého, třeba
ataky na toto místo, kterých byl již dříve svědkem,
i na památkového boha, pokud bude architektem, proa které by se v budoucnu mohly opakovat. Přesvědčimiňte mi. vážení přátelé, že jsem po tolika slovech dospěla jen k této pointě, která bohužel není objevná
vě a obsáhlým teoretickým rozborem dále hodnotí poa už vůbec ne vtipná: když bude architekt památkově
hledy na navrženou budovu ze všech možných úhlů a
stanovišť a dospívá k jednoznačné tezi:,Kontrast mezi hodnotit vlastní architektonickou kreaci, nikdy se nezahradami a stavebním objektem Státní Galerie, konlze na jeho památkovou soudnost úplně spolehnout.
trast mezi horizontálním jejím rozložením a vertikálním
zdůrazněnímjest nutný, třeba by tím dostala stověžatá
POZNÁMKY:
Prahaještě jednu věž - stou a první"6> Posudek poroty
1. Milan Pavlík, Tvůrčí architekti mezi členy a junkcionáři
je však uzavřen touto lakonickou větou: „Porota došla
Klubu Za starou Prahu; in: Sto let Klubu Za starou Prahu
k přesvědčení, že projekt nevykázal provedením svoji
1900 - 2000, Praha 2000, str. 88
theoretickou thesi, a považuje vertikální dominantu věže,
2.
umístěné jenom z pohledových důvodů, za poškozeni Rostislav Švácha. Fárovy domy; in: Stavba, roč. 10, č. 1/
obrazu města"n To byl názorný přiklad krutého para- 2003, str. 28
doxu, kteiý zřejmě občas zažijí architekti s duší ochrán- 3. Zdeněk Wirth. Metoda boje Klubu za památky; in: Za stace památek. Obé profese či etika obou profesí v Jednom rou Prahu. Věstník pro ochranu památek, roč. XI, 1926, č. 1
člověku se totiž dostávají do nepřeberného spektra
4. Bohumil Hůbschmann, K návrhům zastavění Petrského
situací, kdy se sice mohou doplňovat, pozitivně ovlivnábřeží budovami ministerskými; in: Styl, roč. II. 1921-1922,
ňovat nebo i umocňovat, ale také negativně střetávat
str. 20
a nemilosrdně přebíjet. Z teoretického architektonic5. Bohumil Hůbschmann, Hradčanský obraz a sněmovna;
ko-urbanistického hlediska možná lze dojít k závěru,
in: Styl, roč. I, 1920, str. 48
a tuto možnost B. Hubschmannovi neupirejme, že ma6. Bohumil Hůbschmann, Heslo: Stá prvá; in: Styl, roč. V,
lostranské panorama ještě jednu vertikálu a to právě
1924-1925, str. 49
na tomto místě potřebuje, z hlediska památkářsko-his7.
Stá prvá. (Posudek poroty); in: Styl. roč. V, 1924-1925,
torického je to zcela nemožné.
str. 52
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INFORMACE O POBOŘENÍ KARLOVA MOSTU POVODNÍ
DNE 4. ZÁŘÍ 1890
A O JEHO OPRAVĚ V LETECH 1890 - 1892
Poboření Karlova mostu v roce 1890 zasáhlo hluboce celou českou společnost. Časopisy Zlatá
Praha, Světozor, Zprávy spolku architektů, a inženýrů v království českém i Časopis výstavní
Jubilejní výstavy v Praze se předháněly v uveřejňování reprodukcí BeUmannových,
Mulačových, Molochových fotografu pobořeného Karlova mostu i Liebscherových malířských
skic ze záplav v Praze i okolí V naší informaci se chceme soustředit na obdivuhodnou
organizační i technickou pohotovost našich předchůdců, na jejich racionální myšlení a výkonnost architektů, inženýrů, magistrátních úředníků i přizvaných expertů své doby, kteří zvládli
na konci 19. století opravu pobořeného Karlova mostu v obdivuhodně krátkém čase
a na dobré technické úrovni

Pohled na pobořený Karlův most povodní v roce 1890
Karlův most. založený roku 1367 (mistr Otto?),
jehož stavbu vedl Petr Parlér, je i v evropském porovnání stavbou mimořádných rozměrů i kvalit. Byla
vybavena pozoruhodnými kompozicemi mostních
věží a následně i barokní sochařskou galerií. Založení mostu patří k nejnáročnějším inženýrským
a stavebním výkonům své doby.
Až do průzkumů, které provedla magistrátní komise po povodni roku 1890, bylo založení Karlova

mostu prakticky neznámé. Městský inženýr Jiří
Soukup uveřejnil v roce 1892 pozoruhodnou zprávu o průzkumu základů, o založení Karlova mostu
a o jeho rekonstrukci po povodni 1890.)
Již 23. a 26. září 1890, tedy ihned po opadnutí
maxima povodňové vlny, ohledala komise znalců
a zástupců magistrátu pilíře Karlova mostu z velké lodi
a navrhla další postup jeho rekonstrukce. Navrhla zřízení prozatímní komunikace ze Starého Města na
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Malou Stranu a dala si za cíl udání příčin zřícení se
mostu Karlova. Pečlivě a podrobně byly prozkoumány pilíře i výmoly pod základy hluboké až 6 m. Byly
zjištěny tyto příčiny zřícení pilířů:
- Nahromadění dříví a vorů, které vyvinuly enormní tlak na pilíře.
- Víření vody lomeným proudem vodního toku.
- Nedostatečně mělké založení pilířů.
Ke znaleckému ohledání byli vyzváni nadto jako
experti arch. Hlávka a prof. Rziha. Ti doporučili tento postup:
- Podchytit pilotagí a betonagí částečně poškozené základy pilířů a vybudovat nové náledníky. Konstatovali s obdivuhodnou jistotou svých životních
zkušeností: „Bude-li oprava náležitě provedena, prohlašujeme pak pozůstalé části mostu za úplně stabilní a mohou pak dopravě býti odevzdány". Toto vyjádření bylo velmi zásadní, reagovalo totiž na snahy
přebudovat most na moderní (širší, s jinými oblouky, s odlišnou konstrukcí).
- Postavit prozatímní dřevěný most.
- Úplnou rekonstrukci zřícené části provést s největším urychlením. Tehdy také (stejně jako dnes)
vystupovali totiž různí autoři s nejrůznéjšími drastickými návrhy modernizujícími most. Střízlivé hodnocení Hlávkovo mělo pro další postup velký význam.
Pomohla i další významná osobnost. Při odklízení
trosek mostu z řeky poskytl výtečné služby pan
Vojtěch rytíř Lanna, propůjčiv obci Pražské stroje
a osvědčené lidů
Rekonstrukce byla komisí rozdělena na tři části,
pro které byli vybráni zodpovědní projektanti.
- Zabezpečení pilířů - ing. Tafoun.
- Projekt a provedení mostního provizoria - ing.
Soukup.
- Rekonstrukce zřícené části - ing. Janů.
Přeložka mostovky na vzpěradlové dřevěné konstrukci, využívající zčásti naplaveného dříví, byla
urychleně vyprojektována a již 1. února 1891 byla
konstrukce podrobena zatěžkávací zkoušce a odevzdána dopravě. (Odolala ledovým krám již při jarním tání téhož roku).
Pro zakládání dvou nových pilířů bylo rozhodnuto řídit se údaji o skladbě vrstev dna Vltavy a podloží z nejbližší vltavské stavby - Palackého mostu.
Minimum hloubky základové spáiy bylo určeno obdobné na 8 m a zvoleno zakládání pneumatické pomocí dvojic kesonů (caissony).
Rozpětí tří spadlých oblouků se mírně sjednotila,
pilíře zúžily z ekonomických důvodů z původních
8,95 m na 7,95 m. Zdivo pod vodou bylo navrženo
žulové, nad vodou pískovcové.
Kesony dodala Pražská akciová strojírna dříve
Ruston a spol. dle návrhu svého inženýra A. V. Velflíka. (Téměř současně jmenovaného profesorem
České techniky).

Provizorní dřevěný most postavený podle návrhu
ing. J. Soukupa
Úřední schválení plánů rekonstrukce Karlova
mostu bylo provedeno v květnu 1891. Na základě
ofertního řízení byla stavba zadána firmě G. Gregersen, a. s. v Budapešti. Nacionalistické námitky proti maďarské firmě byly odmítnuty. Firma se těšila
mezinárodní pověsti solidního partnera.
Zdivo starých pilířů bylo při odstraňování tak pevné, že muselo být trháno dynamitem. Ve starých
základech byly indentifikovány pískovcové kvádry
z mnoha českých krajů. Původní staré základy tvořily
mlýnské kameny o průměru kruhu 1 m, vysoké 25
cm, uložené na roštu centricky nad uzlem převázky.
Mezery mezi nimi byly vyplněny lomovým a cihelným zdivem. Základový rošt měl hraněné dubové
piloty 2,5 - 3,0 m dlouhé a špuntovní- 120/150 cm
- dlouhé 190 cm, byly okovány botkami
V hloubce 8 m (pod normálem) začíná ve Vltavě
vrstva jílu (zvětralé břidly), proto nové pilíře byly založeny až v hloubce 9,30 na zodpovědnost podnikatelovu.
V základech byla nalezena ke všeobecnému
překvapení cínová deska s datem 1784 a zápisem
o znovupostavení pilíře pod vedením ing. prof. F. L.
Hergeta a stavebního ředitele F. Traxala. Slavnostní
uložení pamětní desky provedl hrabě Prokop Lažanský.
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V zadním ohlaví byl nalezen starý primitivní základ, sestávající z mlýnských kamenů, uložených
volně do řečiště na pouhý písek s bahnem bez pilot,
bez roštu. Jednotlivé kvádiy byly spojeny železnými
tříhrotovými skobkami. Ač tento základ se jeví tak
primitivní, přece v roce 1784 přispěl k záchraně kleneb (mínil ing. Soukup).
Za nejchoulostivější bod celého Karlova mostu považoval dle svého pozorování během kesonování
i stavby pilíře ing. Soukup pilíř pátý. Rošt byl nalezen
jen pod částí pilíře, byl bez pilot, podporován kameny žabáky (diabas) 70 - 90 cm v průměru. Původní
pilíř byl patrně víckrát opravován a piloty naraženy
(dodatečně) jen z boku, kde byla pilotáž možná.
„1/ předního ohlaví, na kulatém zevním ohbí pod
břitem kesonu, v hloubce 5 m pod normálem byly při
kesonování odsekávány zatlučené měkké klády
z vorů" (píše ing. Soukup). Tato poznámka dala patrně vzniknout dodatečnému mínění, že most byl původně založen na vorech. (Citované znění tomu však
odporuje).
Achillovou patou nazval ing. Soukup také šestý
pilíř, jehož selhání vyvolalo katastrofu roku 1890.
Staré základy zadního ohlaví byly založeny mělce.
Nebyl pod nimi shledán rošt, ale špuntovka. Spodek
základů voda roku 1890 vymlela. Tlakem vody
a naplaveného dříví pilíř klesl rotačním pohybem
a strhl s sebou část klenby mostu. Při západním
boku tohoto pilíře se nalezly zpřeházené 44 piloty.
Protože Karlův most byl trasován v mírném oblouku Vltavy a pod šikmo vedeným jezem Staroměstských mlýnů, narážely na sebe při povodni různé
směry proudů právé pod mostem, což komplikovalo
celou situaci. Komise roku 1890 změřila hloubky výmolů u každého pilíře. Z publikovaných údajů zřetelně vidíme, jak se opřel hlavní proud právě do čtvrtého až sedmého oblouku, takže pilíře pátý a šestý
tlaku vody a bariéře dříví podlehly. Pilíře se nedestruovaly, ale utrhly se, rotačním pohybem jako velké bloky posunuly, vyvrátily a naklonily. Následkem
toho se zřítily přilehlé klenby mostu.
Nová výstavba tří polí mostů postupovala velmi
rychle. Poměrně brzo, již roku 1892, Jan Mulač vyfotografoval dva zaklenuté mostní oblouky. Až v roce
1913 byla osazena na původním místě Vosmíkova

kopie Brokofřovy velké skupiny sv. Františka Xaverského z roku 1711. Až roku 1938 bylo dokončeno
osazení sousoší sv. Cyrila a Metoděje Karla Dvořáka.
Aktuálnost opravy Karlova mostu v současné době
nás inspiruje k podrobnému pátrání po jeho stavebné historických osudech. Tento příspěvek chce připomenout nejen zajímavosti ze stavby a opravy Karlova mostu, ale na příkladu ing. Jiřího Soukupa se
zmínit také o solidní úrovni úředníků magistrátního
úřadu města Prahy z konce 19. století i o vysoké kvalitě a připravenosti tehdejší české technické inteligence, s níž byla s to řešit náročné úkoly jak v oblasti
stavební, tak strojírenské. Obdivujeme dnes i přínos osobností s mimořádným renomé, jako byl arch.
Josef Hlávka, pro střízlivé hodnocení situace, zejména pak Hlávkovo nebojácné odhodlání převzít odpovědnost za technické řešení rekonstrukce i jeho rázné odmítnutí modernizace Karlova mostu.
Milan Pavlík

Významné články v dobovém tisku:
1. Ferdinand Herčík, Půdorys povodně v Praze, na
Smíchově a Karlině. Zlatá Praha, roč. 7., 1890, č.
43, s. 516, obr. 1. V ilustraci jsou graficky vyznačeny tehdy zaplavené části, které se velmi blíží vyznačení zátopové oblasti na příloze elaborátu „Stoletá
voda" vydaného Magistrátem hl. m. Prahy 1998. Kam
stoletá voda dosáhne, je tedy již 110 let známo.
2. Městský inženýr Jiří Soukup, Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. Zprávy spolku architektů
a inženýrů v království českém, roč. 26. 1892, s. 74 a n.
3. Albert Vojtěch Velflík, Karlův most v Praze protržen povodní dne 4. září 1890. Časopis výstavní. Zprávy spolku architektů a inženýrů v království Českém,
1890-1, č. 4, s. 32. Autor uvádí podrobně rozměry
i technické údaje Karlova mostu i dalších evropských
středověkých mostů. Most je 513,97 m dlouhý,
10,28 m široký s pilíři tlustými 8,44 m až 9,16 m
a s rozpětím oblouků až 23 m.

Stavba nových oblouků Karlova mostu v roce 1892
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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ MARIÁNSKÉ TÝNÍCE
První písemný záznam o Týnci z roku 1186 vypovídá, že se zde zastavovali kupci na cestě
přes Královice do Prahy. Ale již předtím zde stál nepochybně opevněný dvorec,
jehož poslední majitel Roman z Týnce postoupil celý svůj majetek včetně lesů cisterciáckému
klášteru v Plaších. Podle poutní kaple zasvěcené Panně Marii se později začalo říkat obci
Mariánská Týnice.

Mariánská Týnice kolem roku 1950.
Zřícená kopule je kryta dřevěnou stanovou konstrukcí
Během husitských válek byla obec zpustošena
a kaple pobořena, až koncem 15. století ji plasský opat
Adam znovu postavil a rozšířil. Stejnou zkázou byla
postižena i za války třicetileté, ale už hned po uzavření
Vestfálského míru na jejím místě staví opat Jakub
Vrchota z Rozenvertu kostelík s cílem vybudovat zde
významné poutní místo. Jeho záměr pak převzal a začal uskutečňovat ve velkorysejším měřítku opat Ondřej Trojer, rodák z blízkých Královic, výborný hospodář a lokátor mnoha okolních obcí (Ondřejov, Trojany).
V roce 1680 dokázal ekonomicky moudře využít potlačeného selského povstání proti církevní vrchnosti. Odsouzenci byli potrestáni robotním závazkem při stavbě
nového opatství v Plaších a na rozšíření mariánskotýneckého kostela. Krom toho museli za trest vysadit lipovou alej z Týnce do Královic. K novému kostelu dal
opat přistavět kryté ambity s budovou pro duchovní
a povýšil Mariánský Týnec na proboštství.
Jeho nástupce, ambiciózní opat Eugen Týttl z Dobříše,
se odhodlal postavit mnohem větší chrám, který by
přitahoval věřící z plzeňského kraje podobně jako Svatá hora u Příbrami. Nový objekt měl být architektonickým skvostem s mohutnou kopulí, která se měla stát
dominantou širokému okolí. Stavbu projektoval slavný architekt Giovanni Santini - Aichl, který působil ve
službách plaského kláštera nejpozději od roku 1707,
a stavbu řídil Ondřej Kondel z Bítova, který současně
působil pod Santiniho vedením v Plaších. Základní

kámen novostavby kostela byl slavnostně položen
2. července 1711. Stavba ovšem pokračovala velmi pomalu. V roce 1723, kdy Santini umírá, byly dokončeny
jen základy kostela a část ambitů. Po Santiniho smrti
se pravděpodobně ujímá dokončovacích zmíněný polír
Ondřej Kondl. Kostel byl dokončen roku 1751, sousední probošství pak až 1764. Vnitřek chrámu byl bohatě pokryt freskami od Františka Noseckého. Ambity
ohraničující rajský dvůr byly vyzdobeny freskami Josefa Kramolína. Hlavní oltář ze sliveneckého mramoru
se sochou Panny Marie z počátku 16. století byl mistrovským dílem neznámého autora.
Sláva Mariánské Týnice však netrvala dlouho. Dekretem císaře Josefa II. z roku 1785 byl klášter a kostel v Mariánské Týnici zrušen, hlavní oltář přestěhován do Příbrami a socha Zvěstování Panny Marie je
v kostele v Královicích. Ostatní výzdoba byla rozchvácena nebo zašantročena a to, co zbylo, podléhalo postupně zkáze. Majetek cisterciáků převzal náboženský
fond a záhy jej prodal podnikateli Justiniusovi, který
zde hodlal zřídit přádelnu. Z úmyslu sešlo a dalším
spekulativním prodejem hrozil objektu osud ještě neradostnější. Obrat k lepšímu nastal, když v roce 1826
koupil celé plasské panství Klement Václav Metternich.
Objekt alespoň sloužil jako seník a pomocné hospodářské budovy.
Katastrofou bylo stržení měděné krytiny kostelní
kopule během první světové války. Panští úředníci

30

ZAJÍMAVOSTI

ji použili na výrobu nových kotlů do plasského pivovaru. Zatékáni, sníh a led postupně rozrušovaly klenbu
kopule, která se za zimní nepohody v lednu roku 1920
téměř ze tří čtvrtin zřítila a z nádherné fresky představující adoraci mariánského kultu zbylo jen torzo.
Tragédie zanedbané památky pobouřila a postupně
i aktivizovala veřejnost. Nespornou zásluhu na její záchraně má plzeňský architekt Hanuš Zápal, rodák
z Kralovicka, který od počátku stál v čele Spolku pro
záchranu Mariánské Týnice a řídil zabezpečovací práce. Stát dokonce poskytl spolku malou subvenci a vyslal četu vojínů, aby pomohli s odstraňováním trosek
zřícené kopule. Poválečná doba nebyla příznivá a finanční prostředky se scházely většinou jen z darů institucí a jednotlivců. Na místě bývalé kopule postavil
arch. Zápal ochranný dřevěný kryt pokrytý zinkovým
plechem. Presbyterium bylo od hlavního chrámu odděleno provizorní dřevěnou bariérou, byl zde instalován oltář ze Zrcadlové kaple pražského Klementina
a postupně pečlivě opraveny porušené fresky. Restaurovány byly také ambity. Zcela obnoven byl sál velkého refektáře se zachovanou nástropní freskou a celý
objekt proboštství, do kterého instaloval vlastivědný
kroužek po roce 1950 muzeum Kralovicka, později zahrnuté do správy muzea okresu Plzeň-sever.
V padesátých letech se práce téměř zastavily, nezbytná údržba se prováděla jen občas formou dobrovolných brigádníků, ale i tam bylo zapotřebí financí na
zakoupení potřebného materiálu. Tyto práce podporoval plzeňský arciděkan, který přispíval penězi a bezplatným ubytováním dělníků. Když Mariánská Týnice
přešla v roce 1959 do správy Okresního národního
výboru, začaly další naléhavé rekonstrukční práce,
které se zájmem sledoval při svých četných návštěvách
arch. Zápal. Bez jeho nesmírné obětavosti a odborné
pomoci, kterou více než třicet let nezištně poskytoval,
a to i v době, které nebyla opravám církevních památek nakloněna, by se záchrana Mariánské Týnice snad
ani nepodařila.
Architekt Hanuš Zápal vykonal pro svůj rodný kraj
záslužnou práci, kterou můžeme ocenit až dnes, kdy
Mariánská Týnice září opět v plné kráse. Její kopule,
kterou vyzdili tradičním způsobem kralovičtí zedníci,
dominuje opět krajině, tak jako před 230 lety, kdy byla

stavba dokončena. Ne jejím vrcholu stojí opět původní
osmiboká lucerna vysoká přes pět metrů, vytesaná ze
solidních žulových kvádrů, která byla po roce 1920
usazena do trávníku vedle budovy proboštství. Svou
mohutností a vahou vzbuzovala obdiv laiků i architektů nad technickou zdatností barokních stavitelů a šikovností jejich zedníků a kameníků. Kdo měl možnost
porovnat stav Mariánské Týnice v padesátých letech,
bude při setkám s obnoveným objektem příjemně překvapen. Uvidět ten zázrak na vlastní oči stojí za námahu.
Rovněž kralovický kostel sv. Petra a Pavla, renesančně rozšířený v roce 1581 Florianem Gryspekem, kterému město zastavil na čas plasský opat, stojí za prohlídku. V přistavěné kapli je krypta, ve které leží
zachovalé mumie Gryspeků, jejichž vláda v Královicích
skončila tragicky po Bílé Hoře a jejichž statky na blízkém Kačerově byly císařem konfiskovány. O zanedbaný stav hrobky a důstojné uložení mumií do skleněných rakví se zasloužila koncem osmdesátých let 19.
století kněžna Pavlína Mettemichová, duchaplná, vzdělaná dáma, velká obdivovatelka Smetanova. V kostele
je možno shlédnout krásný renesanční epitaf rodu
Gryspeků a vzácnou sochu Panny Marie přenesenou
z Mariánské Týnice.
Stejnou nádheru barokní architektury nabízejí
i nedaleké Plasy, které patřily téměř 640 let cisterciáckému řádu. Uměnímilovní opatové zaměstnávali vynikající stavitele a umělce baroka, byli skvělými kolonizátory a dobrými hospodáři, kteří si přepych mohli
dovolit dobře zaplatit. Kromě objektů prelatury a zámku je pozoruhodný též kostel sv. Václava na přilehlém
hřbitově, původně gotický, později rozšířený barokní
přístavbou. Dnešní podobu mu vtiskl poslední majitel
panství kníže Klement Václav Metternich. Ke kostelním dveřím vede dvouramenné schodiště, pod nímž je
vchod do metternichovské hrobky, kam bylo také v roce
1859 uloženo kancléřovo tělo.
Obnovená Mariánská Týnice se opět stává kulturním střediskem kraje. Pořádají se zde koncerty vážné
hudby a příležitostné výstavy. Znovu se jistě stane vyhledávaným cílem mnoha dnes již motorizovaných
poutníků a uměnímilovných výletníků jedenadvacátého století.
Zdeněk Dušek

Současný stav po obnovení kopule a osazení lucerny
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MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SLAVÍ
120. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PRVNÍ EXPOZICE PRO VEŘEJNOST
Motto:
Museum města Prahy má býti institucí na ochranu domácích památek a zároveň sbírkou,
v kteréž jako v křišťálovém zrcadle mohli bychom zřítí, minulost svou.
Národní listy, 30. května 1884

Budova bývalého
kavárenského pavilonu a poté Městského
musea pražského
v městských sadech
Na Poříčí, dobový tisk

Věda a umění
v bývalém kavárenském pavilonu
V sobotu 12. května roku 1883 za přítomnosti pražského starosty a představitelů města, karlínského starosty a jeho doprovodu, novinářů a dalších hostí byla
v bývalém kavárenském pavilonu na rozraní Nového
Města a Karlina pro veřejnost otevřena první expozice
Městského musea pražského. Expozice to byla nevelká, zabírala pouze čtyři místnosti pavilonu a čítala
v první chvíli na 2.350 až 3.000 předmětů rozdílné historické i umělecké kvality.
Samotný pavilon vyrostl na místě volného prostranství vzniklého po zboření hradeb, nebyl ovšem původně určen pro muzeum. Postavila jej pražská obec v roce

1875. Staviteli nové kavárenské budovy byli F. Saller
a J. Benninger. Pavilon již v říjnu roku 1876 pronajala
obec hostinskému E. Poncovi. Pro malou návštěvnost
provoz kavárny nájemci příliš nevynášel, a proto neustále žádal pražskou obec o úlevy plateb nájemného.
I to byl jeden z důvodů, pro kteiý obec nakonec souhlasila se změnou účelu stavby. O více než padesát let
později mohl pak tehdejší ředitel muzea Antonín Novotný při vzpomínce na založení muzea napsat ve svých
pamětech vícekrát citovanou větu: A tak usadily se
v hospodě, kam Pražané málo chodili, věda a umění.
Od roku 1900, kdy byly otevřeny expozice v dnešní
výstavní budově, sloužil kavárenský pavilon jako zázemí muzea; byly zde umístěny kanceláře a další provozní místnosti. Budovu muselo muzeum opustit v roce
1972, po téměř devadesáti letech vzájemného spolužití.
Za dva roky pak bývalé muzeum ustoupilo nově budované tzv. severojižní magistrále.

Instituce na ochranu domácích památek

Budova bývalého kavárenského pavilonu a poté
Městského musea pražského v městských sadech
Na Poříčí, joto F. Fridrich

První myšlenky na založení pražského městského muzea můžeme vztáhnout již do padesátých let 19. století.
Jen vzdáleně se této myšlence přiblížil pokus Maxmiliána, rytíře z Obentrautu, o založení Muzea Pražského kraje. V roce 1856 byla pak v Prager Zeitung uveřejněna krátká zpráva o tom, že purkmistr JUDr. Václav
Vaňka chtěl jednu místnost radnice věnovat muzejním
účelům. Další, tentokrát účinnější snahy o založení muzea města Prahy sahají do druhé poloviny sedmdesátých let 19. století. 26. října 1877 upozornil náměstek
starosty profesor O. A. Zeithammer městskou radu, že
mnozí jednotlivci i společenstva vlastní starožitnosti
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ní dr. R. Nittinger a právník dr. H. Toman, později byl
jmenován ještě malíř F. Sequens. Komise diskutovala
o možném umístění budoucího muzea a v prvé řadě
jeho sbírek. Debaty o muzeu probíhaly i v městské radé
samotné, kde se pro muzejní věc velmi angažoval
V. Náprstek.Ve hře byla Prašná brána, Staroměstská
mostecká věž, letohrádek Amerika, letohrádek královny Anny. Uprostřed těchto debat inicioval dr. Toman
zakoupení prvních sbírkových předmětů pro muzeum,
konvolut prací Josefa Mánesa z výstavy uskutečněné
v uměleckém závodě M. Lehmanna.
Komise vypracovala Pravidla stálého komitétu městského musea Pražského, který byl schválen sborem
obecních starších 3. října roku 1881. V prvních čtyřech paragrafech tu byl poprvé deklarován účel pražského městského muzea, jeho cíle a prostředky k nim
vedoucí:
Par. 1 Účelem městského musea Pražského jest, sbírkou památek historických ku Praze se vztahujících ajmeBudova bývalého kavárenského pavilonu a poté Měst- novitě památek výtvarného umění a uměleckých řemeského musea pražského v městských sadech Na Poříčí sel poskytovati obraz vzdělání a vkusu Pražanů
foto ateliér Reach
v dobách minulých
dokumentující dějiny Prahy, prodávají je ovšem agenPar.2 Stálý komitét musejní má vyhledávati, před
tům vyvážejícím je do ciziny. Doporučil tyto předměty
zkázou a zcizováním zachovávati, získati a vystavovashromáždit na jednom místě. Profesor Zeithammer
ti, památky druhů v §. 1. vyslovených
si svůj projekt ovšem nevymyslel sám, iniciovali jej
Pokud památek samých získati nelze, mají býti medva přátelé - milovníci a sběratelé starožitností zery vyplňovány odlitky a vůbec reprodukcemi druhu
dr. Š. Berger a B. Jelínek. Ideu záhy vzkřísil pamětní
všelikého.
spis domácí rady „Českého klubu" z 28. prosince 1879,
Par. 3. K dosažení cHe tohoto mají sloužitL
koncipovaný architekty J. Mockerem a A. Baumem
a) dotace od obce Pražské,
a advokátem a sběratelem dr. H. Tomanem. Spis popib) dary a odkazyjakékoli, především pak na umělecsuje slavné doby českého umění a opět poté upozorkých památkách přáteli muzea Pražského poskytoňuje na neomezovaný vývoz českých a městských pavané,
mátek a nakonec žádá opět městskou radu, aby
c) vypůjčování památek uměleckých a historických
uskutečnila projekt městského muzea. Rada tentokrát
opatrování a vystavováníjich v místnostech musea dle
reagovala konkrétněji než jenom pouhým souhlasem:
dorozumění s majiteli pro každý Jednotlivý případ, kojmenovala zvláštní komisi a postoupila jí spis k posounečně pak i
zení.
d) vstupné, jakého se po případě docílí
Par. 4 Veškeré sbírky městského musea, pokud nePředsedou komise se stal historik V. V. Tomek, členy architekt A. Baum, konzervátor F. X. J. Beneš,
byly jen zapůjčeny, jakož i inventář jsou vlastnictvím
obce Pražské.
městský archivář dr. J. Emler, advokát a městský rad-

Kavárenský
pavilon spolu
s novostavbou
muzea dokončenou roku
1898, pohled
z čelní strany
a na zadní
vstup do
muzea.
(Na protější
straně.)
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První schůze Stálého komitétu Městského muzea
pražského se uskutečnila v primátorské síni Staroměstské radnice dne 23. listopadu 1881 za účasti
dr. R. Nittingera (předseda), advokáta dr. E. Š. Bergera,
architekta a obecního staršího J. S. Doubka, podnikatele a zakladatele průmyslového muzea V. Náprstka,
sochaře B. Schnircha, dr. H. Tomana, estetika, kunsthistorika a spoluzakladatele pražského Sokola
dr. M. Tyrše, malíře a architekta B. Wachsmanna
a malíře F. Ženíška, omluven byl další člen komitétu,
architekt A. Baum, jehož v komitétu záhy nahradil
architekt A. Wiehl.
V polovině roku 1882 komitét získal od magistrátu
k využití kavárenský pavilon, do něhož se muzeum
mohlo nastěhovat na počátku listopadu téhož roku.
Začalo se s úpravami, vybavením a konečné instalací
muzejních předmětů a poměrné záhy, již 12. května
1883 bylo muzeum slavnostně otevřeno veřejnosti.

Břetislav Jelínek, první kustos
a ředitel muzea (1883-1913)
1. března 1883 byl jmenován placeným kustodem
Městského musea pražského Břetislav Jelínek
(16. března 1843 - 22. května 1926), který stál od počátků při jednáních o založení, umístění a podobě
muzea. Sluší se na tomto místě vzpomenout tohoto
prvního muže v muzeu nejen proto, že stál v jeho čele
plných třicet let, tedy celou čtvrtinu doby jeho existence (tuto dobu se zatím v tomto postavení nepodařilo
nikomu v muzeu překonat), ale i proto, že jsme letos
vzpomněli 160. výročí jeho narození.
Břetislav Jelínek byl synem pražského obchodníka
a ředitele lochovické přádelny bavlny. Zběhl ze studií
na pražské polytechnice a poté tři roky docházel na
mimořádné studium na filosofickou fakultu, kde navštěvoval přednášky z archeologie, dějin umění, staročeského práva a slovanské filologie. Jeho aktivita, zájmy a iniciativy jej přivedly až do čela pražského
městského muzea. Významným způsobem ovlivnil podobu nejen jeho první, ale i druhé expozice, kterou znali
návštěvníci v letech 1900-1938. Zasadil se i o úspěch
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expozic města Prahy na výstavách v letech 1891, 1895
a 1908. I přes jeho tolikrát kritizovaný romantismus
při tvorbě a prezentaci sbírek jej můžeme s úctou označit za zakladatele těch nejhodnotnějších z nich. Dejme
teď na chvíli slovo V. V. Stechovi, někdejšímu volontérovi muzea, který vtělil své vzpomínky na působení
v muzeu do knihy V zamlženém zrcadle (Praha 1967):
„Starý pán psal brkovým perem, měl starosvětskou
měšťanskou zdvořilost i archaickou češtinu, pracoval
však kladně a obětavě ve výborech archeologických
kolekcí výstav roku 1891 a 1897 a vyvedl městské
muzeum při nevelkýchfinančníchmožnostech v bohatý
a nečekaný obraz minulosti hlavního města, dokládaný
parádními kusy i neefektními, ale závažnými doklady
někdejšího života, takže přesahoval značně svoji prvotní archeologickou specializaci.... Břetislav Jelínek nemiloval obrazy ani sochy, pokud nebyly historickými
dokumenty. Jen trpně snášel díla, jež občas - jako se
stalo s Mánesovým Orlojem - vnikala mezi „předměty
přepyšné" a „šarapatky", a jak označoval všechny ty
kusy sbírek, jež shledával s romantickým nadšením
i s věcností, což obojí charakterizovalo naše obrozenecké
úsilí Řinčela nr v jeho řeči, řinčela brnění a starožitnosti
v duchu ušlechtilého muže, jenž ztotožnil svůj život
s ústavem, který postavil a vybavil podle svých názorů....".

Břetislav Jelínek,
první ředitel muzea
(1883-1913)
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Břetislav Jelínek (uprostřed) spolu s V. V. Štechem
(vlevo, v muzeu působil v letech 1910-1918 nejprve
jako bezplatný volontér, poté jako asistent a za první
světové války jako zastupující ředitel) a F. X. Harlasem (vpravo, ředitel muzea v letech 1913-1930).
Fotografie zachycuje vážené muže již v dnešní budově
muzea Na Poříčí někdy v roce nebo kolem roku 1913
a muzeu ji věnoval už po druhé světové válce
V. V. Štech.

Minulost v křišťálovém zrcadle
Přípravy na otevření expozice vrcholily v prvních měsících roku 1883. Ovšem poslední úpravy se odehrávaly
ještě v první dekádě května. První expozice muzea se
nacházela pouze ve čtyřech místnostech pavilonu, dále
zde byla místnost pro kustoda a sluhu a v přízemí pavilonu sloužily nejpozději od června roku 1883 některé
prostory jako depozitář nevystavených předmětů, přičemž o tom, které předměty budou vystaveny a které
uloženy v místnostech k tomu určených, rozhodovalo
kuratorium.
V Českých novinách z 6. června roku 1883 čteme
popis podoby nejstarší expozice: „Městské museum,
které návštěvě obecenstva přístupným učiněno jest,
sestává ze čtyř skupin, z nichž každá zvláštní síně zabírá, a sice: Z oddělení historického, archaelogického,
skulpturního a z obrazárny. Každé z těchto oddělení
v němž se moderní směr všech nejnovějších a znovu
uspořádaných musei jeví, čímž tudíž časovým požadavkům úplně vyhověno, poskytuje systematickým svým
uspořádáním jak laikům, tak odborníkům příležitosti
jednak k poučeni ajinak k Studiu zábavné látky, neboť
všechno jest na vědeckém základě uspořádáno."
Z výsledků posledního zkoumání původních inventářů zcela jasně vyplývá, že důležitou součástí sbírkového fondu, resp. prezentovaného sbírkového fondu,
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byly předměty zapůjčené od jiných majitelů. Předměty
ze sbírek soukromých sběratelů tvořily téměř jednu
třetinu vystavených exponátů, a to exponátů nejcennějšich. Největšími zapůjčovateli byli kustos B. Jelínek a člen kuratoria dr. Š. Berger. Většina předmětů
z jejich sbírky byla do muzea průběžně zakoupena nebo
darována. Umělecky nejcennější byly vystavené předměty ze sbírky dr. Hugo Tomana, většinou později darované Národní galerii. Jednalo se o obrazy od K. Škréty,
V. V. Reinera, N. Grunda, K. Hirschelyho, původní
model pro sousoší sv. Luitgardy, zhotovený pro Karlův
most, a řadu drobných předmětů uměleckého řemesla. Součást muzejní expozice tehdy tvořila i sbírka listin, zapůjčená muzeu M. Donebauerem, později muzeem zakoupená a ještě později předaná Archivu hlavního
města Prahy. K dominantám z majetku muzea patřilo
mj. kalendárium ze Staroměstského orloje, dva Škrétovy obrazy ze Staroměstské radnice, gotický rám
z pozůstalosti malíře Hellicha, dnes uložený v Národní
galerii, čtyři obrazy K. Škréty s vyobrazením Kristova
Utrpení z kostela sv. Mikuláše, uložené v muzeu pouze
dočasně. Podobu a obsah první expozice, i význam úsilí
předních osobností o vznik i podobu pražského muzea
pregnantně definoval v rukopisu své práce o dějinách
muzea A. Novotný: .Početně bylo tehdy museum velmi
chudičké, než i v těch nemnohých kusech zračila se péče
a prozíravost mužů, spravujících tehdy nejmladší kulturní ústav český. Vždyť všechno, co snesli a s čím se
veřejnosti představili, neslo na sobě pečeť kvality." (Strojopis pamětí z roku 1937 se nachází v knihovně Muzea
hlavního města Prahy).

Praha muzeu - muzeum Praze
120. výročí otevření první muzejní expozice je v letošním roce hlavní náplní muzejních akcí pro veřejnost.
Nejvýznamnější událostí letošního roku bude podzimní výstava Praha muzeu - muzeum Praze, na níž se
návštěvníci seznámí s tím nej lepším z muzejních
sbírek.
Výstava se uskuteční ve dvou sálech, v prvním bude
reflektována nejstarší expozice z roku 1883 i expozice
z let 1900 až 1938, mnohokrát vzpomínaná pamětníky
zejména v částech věnovaných právu útrpnému (proslulá mučíma) a historii válek a vojenství (zbrojnice).
Ozdobou této části instalace budou například předměty pražských cechů, předměty běžné potřeby, mříže
a domovní znamení z pražských domů, vzpomenuto
bude umění pražských kostelů a veřejných prostranství, podobu staré již neexistující Prahy připomenou
akvarely V. Jansy. Druhý sál bude věnován instalaci
některých nej významnějších akvizic za 120 let existence muzea. Návštěvníky mezi nimi zcela určitě zaujmou např. pozůstatky pohřebního oděvu astronoma
Tycha Brahe, oděvy a ozdoby velké pěvkyně Emy Destinové, původní výzdoba staroměstského orloje či návrhy předních umělců na výzdobu Národního divadla.
Výstava je zároveň koncipována i jako poděkování všem,
kteří se o muzeum zasloužili, zejména jeho zakladatelům, zřizovateli, dárcům a mecenášům.
Pavla Státníková
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OPUSTIL NÁS KAREL FANTYŠ

Ing. Karel

intyš,

(6.

6. 8. 2003)

1.1935

Nečekaně a náhle odešel z kruhu Domácí rady Klubu
Za starou Prahu její vážený člen, statik na slovo vzatý
a odborník na posuzování stavebního stavu historických budov nad jiné povolaný, náš milý přítel a kolega
Karel Fantyš.
Narodil se před šedesáti osmi lety v Miličíné v jižních
Čechách. Po studiích na ČVUT v Praze se věnoval průzkumům a projekci staveb. Svůj talent a zkušenosti
zasvětil stavbám historickým. Ve Státním ústavu pro
rekonstrukce historických měst a objektů (SÚRPMO)
se vypracoval na jeho nejuznávanějšího odborníka
v oboru příčin poruch staveb a metodiky správného
přístupu k řešení nápravy. Jeho hlas ve sboru odborných poradců SÚRPMO i Státního ústavu památkové
péče byl vážený a často rozhodující. Po roce 1989 byl
pozván na Fakultu architektury a posléze na Fakultu
stavební ČVUT, kde přednášel o statických problémech
historických budov a o jejich řešení. U studentů si vydobyl svými rozsáhlými zkušenostmi z praxe velký respekt. Přitom svou veselou přátelskou povahou, svými
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zájmy o přírodu, pracovitostí i solidností v jednání,
zásadovostí v názorech i pevností charakteru stále
upevňoval přátelství svých spolupracovníků až do nečekaného a překvapivého odchodu.
Zvláště Klub Za starou Prahu byl velmi zasažen touto
smutnou zprávou. Domácí rada pověřovala Karla Fantyše zpracováním stavebně technických posudků ohrožených budov a on její požadavky rád a spolehlivě
plnil. Záchrana Karlova mostu před jeho surovou
přestavbou, domů v Karlině po povodni, které Klub
bránil před zbouráním, či Haškova domu v Školské
ulici, to jsou akce z poslední doby známé z našich Věstníků, na kterých se Karel Fantyš jako odborník na
statiku podílel.
Statečný a neohrožený postoj Karla Fantyše v hájení
názoru Klubu na zachování a ochranu historických
staveb ho řadí k předním osobnostem stoleté historie
Klubu a památkové péče vůbec.
Karle, měli jsme Té rádi; vážíme si Tvé práce pro
Klub, Prahu i společnost. Bez Tebe to budeme mít těžší.
Milan Pavlík
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ROBERT SAK: SALON DVOU STOLETÍ.
ANNA LAUERMANNOVÁ-MIKSCHOVÁ A JEJÍ HOSTÉ

Robert Sak
Salon
dvou století

Anna Lauermannová-Mikschová
a její hosté

1. vydání Praha - Litomyšl Nakladatelství
Ladislav Horáček - Paseka 2003. 280 stran,
černobílé obrázkové přílohy. Doporučená cena
259 Kč včetně DPH. ISBN 80-7185-525-1
Možno objednat na adrese: Nakladatelství Paseka, obchodní oddělení, Chopinova 4, 120 00
Praha 2, www.paseka.cz
Paní Anna Lauermannová-Mikschová (15.12.1852 16.6.1932), alias FelixTéver, alias Bábuška, alias Paní
Felicinka, pražský literární salon, Zeyerova vila v Liboci - to jsou pro členy Klubu Za starou Prahu základní pojmy. Vždyť zmíněná spisovatelka je neodmyslitelně spojena s Prahou a také spolu s členy dalších
generací její rodiny i s naším Klubem. Jsou ještě mezi
námi pamětníci její vnučky, PhDr. Jiřiny JoachimovéVotočkové, nesmírně erudované a aktivní členky Domácí rady. Prožívali jsme s ní její vlastenecké úsilí o
zachovám demokratických i rodinných tradic. Odbor
mladých členů Klubu Za starou Prahu se také v 70.
letech 20. století scházel v jejím památném bytě na
Jungmannově náměstí. Pamatujeme nostalgii po vynuceném zrušení původního Zeyerova muzea v Liboci
v roce 1982 a zase naděje po restituci rodinného jmění

pravnukovi, MUDr. Jordánu Joachimovi, mecenáši
Klubu Za starou Prahu. Proto naši členové a milovníci
pragensií vůbec, jistě rádi sáhnou po zajímavé knize
Roberta Saka ve sličném vydání nakladatelství Paseka, ve formátu vhodném pro čtení na dovolené.
Čtenáři si znovu připomenou životní osudy Anny
Lauermannové, které jsou cenným přínosem do literární topografie Prahy druhé poloviny 19. až první třetiny 20. století. Najdou na jednom místě spoustu detailů o salonu dvou století a ohromný výčet použité
literatury. Kníhaje uvedena citátem z díla Viléma Mathesia (Společenské základy krásného hovoru, 1944) a
v úvodu rozebírá pojem salonu. Slovo „salon" patřívalo
ke zaklinadlům naší společnosti, pošilhávající po Paříži, po západní Evropě. Otazníkem v názvu úvodu „Česká hra na salon?" reaguje autor na vystoupení dvojice
historiků Jiřího Raka a Víta Vlnase na jednom z plzeňských sympozií, věnovaném problematice 19. století a
vypočítává známé i méně známé pražské salony.
V jednotlivých kapitolách nazvaných Aninka, Dvě
svatby, dvojí neštěstí, Pobídka z Pasířské, Pryč z Prahy, Zase doma (Felix Téver), Čajové konvičky aneb
Obnova salonu, Paní Felicinka, ale také už - Bábuška,
Odcházení, autor sleduje osudy ústřední hrdinky od
„Adama". Od dětství živé Aninky Mikschové, přátelství
s rodinou Riegrových a Františka Palackého, mládí a
nešťastného manželství s vnukem Josefa Jungmanna,
po útěk do Itálie, rozluku, život s dcerou Olgou, počátky jejího spisování, skvělé společenské styky, galerii
přátel a známých. Lidí blízkých, inspirujících, ale i všedních, přicházejících s rodinnými příslušníky, někdy
věrných, jindy resignujících na společné schůzky. Jak
se měnila doba, móda, měnili se a mládli její hosté a
vytvořili pestré klubko vzájemně se proplétajících osudů. Nad jevištěm jejího dramatického života se opona
zastře po úmrtí v libocké vile. Škoda, že autor nedává
alespoň nahlédnout do dalších osudů rodiny, které by
historikovu peru stály za zpracování.
Autor v závěru navrhuje, aby byla na dům na Jungmannově náměstí, nebo i na vilu v Liboci, umístěna
pamětní deska s nápisem „Anna LauermannováMikschová se zasloužila o českou literaturu". Tento
nápad koresponduje s návrhy, které se před časem
zrodily na půdě Klubu Za starou Prahu. Neměli bychom ho nechat zapadnout, i když známe administrativní těžkosti provázející schválení a povolení každé nové
pamětní desky v Praze.
A já bych se přidala s prosbou na zasloužilé nakladatelství Paseka, které jistě také bude mít jednou pamětní desky v Praze i v Litomyšli, zda by neuvážilo vydání alespoň jedné práce dnes již pozapomenutého
Felixe Tévera, např. románu V hradbách (1924). A také
její vzpomínky Lidé minulých dob (1940), nebo pamětní soubor O Bábušce (1935). Protože autentické vzpomínání Anny Lauermannové nemůže být nahrazeno,
je sugestivní a vládne nenapodobitelným kouzlem odvátého času.
Helga Turková

: ZA S T A R O U

PRAHU

Pohled z Letenské pláně na vilovou
zástavbu v ulici Milady Horákové
v Praze 6. Tři domy zprava mají ustoupit
sedmipodlažní administrativní budově.
Podrobněji v článku na str. 4.
Foto R. Biegel květen 2003

Neorenesanční vila s arkýřem z roku 1906 na nároží
ulic U Vorlíků a Milady Horákové, čp. 260 v katastru
Bubenče. Foto R. Biegel, květen 2003

Portikus nárožní vily čp. 260.
Foto R. Biegel, květen 2003
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PRAHA SHORA

ZMIZELA PRAHA
DODATKY I.

Katr fina Berková

HISTORICKY STŘED MĚSTA

PEPA STŘEDA
www.go.to/pepastreda
pepastreda@volny.cz

fotografování staveb ze střech,
jeřábů a lešení
archiv fotografií Prahy
(pro studie, kalendáře, výzdobu apod.)

Knihu DODATKY I k edici Zmizelá
Praha a kalendář pro rok 2004
Praha v 19. století ve formátu A 5
můžete zakoupit nejen u svého
knihkupce, ale také v kanceláři Klubu
Za starou Prahu, a to s výraznými
členskými slevami.
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