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Pietní zátiší se svíčkami vytvořili odpůrci demolice domu čp. 1601 na nároží Václavského náměstí  
a Opletalovy ulice v rámci demonstrace dne 7. června 2011

O B S A H
DeMOLIce NA vácLAvSKéM NáMěSTÍ: 

ŽIvOTOPIS KAUZy. PřeSTAvBA DOMU 

v LOReTáNSKé ULIcI PRO KNIHOvNU vácLAvA 

HAvLA PODNIKATeLeM ZDeňKeM BAKALOU. 

SMeTANOvO NáBřeŽÍ – ZTRAceNá OáZA NA 

BřeHU vLTAvy. GALeRIe? STROMOvKA? 

ANI jeDNO, PřáTeLé… KOLejOvá PRéRIe 

v ceNTRU PRAHy, ANeB řeKNe-LI Se ORcO, 

POLeje MNe HORcO… 



: ZA STAROU PRAHU :

V TOmTO číSle  
čTěTe

  Podrobný přehled „životopisu“ kauzy zamýšlené 
  demolice na václavském náměstí (str. 4)

Plán kontroverzní přestavby domu na Hradčanech 
pro Knihovnu václava Havla (str. 24)

Neutěšený stav tradiční pražské promenády 
na Smetanově nábřeží (str. 30) 

Záměry zástavby bubenského nádraží stále trvají 
(str. 41)

Plánovaná komerční novostavba v Holešovicích, 
která aktivizuje občany (str. 37)
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VĚsTník kLUBU ZA sTARoU PRA HU
Ročník LI. (XII.)                                                                                            číslo 2 / 2011

V očekáVání 

Úvodní a podstatnou část tohoto Věstníku věnujeme kauze plánované demolice domu na Václavském 
náměstí, která svým významem a ohlasem výrazně přerostla tradiční rozměr klubovních kauz. kontro-
verzní momenty jejího průběhu, směřující k neodvratnému potvrzení legálnosti demolice státními orgá-
ny, avšak jednoznačně odmítané velkou částí veřejnosti, posílily obecnou nespokojenost se současným  
establishmentem Prahy (špatně utajovaný vliv developerů a kmotrů) a s problematickou úrovní nejvyšší 
reprezentace ministerstva kultury, které vyplývají z postoje ministra Jiřího Bessera: „jsem reprezentant 

vlády v kultuře, nikoliv kultury ve vládě“.     
Zcela nečekaný převrat na pražské radnici, který se odehrál v druhé polovině listopadu 2011 a ukon-
čil neoblíbenou koalici, dává překvapivou naději na obrat i v resortech, které zajímají klub Za starou 
Prahu – památková péče, územní plán. Přestože nelze propadat přehnanému optimismu a očekávat,  
že ze dne na den se skryté vazby, které zde nerušeně působily a rozhodování zásadně ovlivňovaly po řadu 
let, rázem zpřetrhají, je nezbytné a žádoucí provést zásadní personální změny na klíčových vedoucích 

místech (odbor památkové péče, útvar rozvoje města).
klub Za starou Prahu se bude snažit v tomto smyslu u nově instalovaných radních odpovědných  

za uvedené oblasti intervenovat.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Kateřina	Bečková

Demonstrace	proti	bourání	domu	čp.	1601	na	Václavském	náměstí.	Foto	Z.	Lefan,	7.	6.	2011
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Hovory o Praze

Hovory o Praze se konají jednou za měsíc vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále  
národního technického muzea. 

aKce Pro veřejnost v juditině věži

Program	sledujte	na	www.zastarouprahu.cz,	dále	na	letáčcích	a	vývěskách		
v	knihkupectví	Juditina	věž.

Juditina	síň,	Mostecká	1	(vstup	knihkupectvím),	akce	se	konají	zpravidla	v	pondělí	v	18	hod.,	pokud	
není	uvedeno	jinak.	Vstupné	dobrovolné.

KniHKuPectvÍ juditina věž

mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno v pondělí až sobotu: 10-18 hod.,  
v průběhu letních měsíců též v neděli.

Velký výběr pragensistické, místopisné, historické a památkářské literatury.  
Informace na tel. 257 530 599, juditinavez@seznam.cz 

Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/
sleva pro členy klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

Domácí RADA kLUBU ZA sTARoU PRAHU PRo Rok 2011:
PhDr. kateřina Bečková – předsedkyně

Ing. arch. martin krise, Bc. karel ksandr – místopředsedové

Jakub Bachtík, Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (jednatel), Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.,  
mgr. Lucie ernstová, Ing. Václav Jandáček, doc. Ing. arch. František kašička, mgr. Blanka kynčlová,  

mgr. michal novotný (tajemník), Pavla Priknerová, mgr. kateřina samojská, Ing. arch. michal sborwitz,  
Ing. arch. miloš solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková,  

Ing. arch. Jan Veselý, Ing. karel Zeithammer – členové

marek Foltýn, martin micka – revizoři

Jednání	domácí	rady	Klubu,	která	se	konají	vždy	jednou	za	čtrnáct	dní	(sudý	týden)	ve	středu	od	18	hod.		
v	Juditině	věži,	jsou	přístupná	členům	Klubu.

Adresa kanceláře klubu Za starou Prahu: mostecká 1, 118 00 Praha 1
návštěvní hodiny: vždy ve středu 15–17,30 hod.

Telefon: 257 530 599
e-mail: zastarouprahu@seznam.cz

Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
stránky na Facebooku: Juditina věž, klub Za starou Prahu, nebourejte dům Václavské náměstí 47

členství v klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2011 je stanoven takto: 450 kč  
(základní), 250 kč (studenti, důchodci), 100 kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává 

vlastní Věstník), nad 999 kč (člen - mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, mostecká 1 (pondělí – sobota 10–18 hod.), 

kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu. 
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Pohled	na	horní	část	Václavského	náměstí	s	nárožím	Opletalovy	ulice.	Foto	K.	Bečková,	13.	11.	2010

Vizualizace	s	návrhem	novostavby	na	nároží	Opletalovy	ulice,	zpracoval	architektonický	ateliér	Chapman	Taylor.	
Převzato	z	propagačního	tisku	Nárožní	dům	Václavské	náměstí-Opletalova,	vydala	společnost	Václavské		

náměstí	19,	a.s.,	Praha	2011			

DemoLIce nA VácLAVském námĚsTí: 

ŽIVoToPIs kAUZy

Případ	demolice	domu	čp.	1601	na	Václavském	náměstí	dost	možná	vstoupí	do	dějin	Prahy	jako	jedna	
z	nejvážnější	a	nejsledovanějších	památkových	kauz	po	roce	1989.	Od	jejího	otevření	už	uplynul	více	

než	rok,	a	proto	stojí	za	to	připomenout	nejdůležitější	události,	které	celý	případ	provázely.	Sestavili	jsme	
proto	chronologický	přehled	toho	nejdůležitějšího,	co	se	kolem	nároží	Václavského	náměstí	a	Opletalovy	
ulice	do	podzimu	2011	událo.	Chronologický	přehled	navíc	ještě	doplňuje	trojice	textů,	které	podrobněji	

dokumentují	různé	aspekty	celé	kauzy.	



Ročník LI. (XII.) čísLo 2 / 2011        5

Pohled	k	nároží	Opletalovy	ulice	a	Václavského	náměstí.	Foto	K.	Bečková,	13.	11.	2010

Vizualizace	s	návrhem	novostavby,	zpracoval	architektonický	ateliér	Chapman	Taylor.		
Převzato	z	propagačního	tisku	Nárožní	dům	Václavské	náměstí-Opletalova,	vydala	společnost	Václavské		

náměstí	19,	a.s.,	Praha	2011

I když následující text nezapírá jednoznačný ná-
zor na povahu jednotlivých událostí, usilovali jsme 
při jeho sestavování o maximální věcnost a uváděli 
jsme také co nejvíce zdrojů informací, aby si čtenář 
mohl o kauze udělat vlastní obraz.   

 „Předložený developerský projekt je zpracován bez 
ohledu na to, že se nachází v památkové rezervaci.“
-	Památková	rada	NPÚ	o	původním	projektu	z	roku	
20071

1  odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního 
rozhodnutí, čp. 1601/II, nové město, Václavské nám. 47, Praha 1 
ze dne 1. 2. 2010, číslo jednací nPÚ-311/13128/2009, s. 4

17. května 2007. Památkové radě národního 
památkového ústavu byl předložen první projekt 
na novou zástavbu nároží Václavského náměstí a 
opletalovy ulice, který počítal s demolicí domu čp. 
1601/II. součástí projektu bylo také zboření domu 
920/II, sousední památkově chráněné budovy tis-
kárny, ze které už tehdy stálo jen torzo fasády a 
přízemí. Památková rada tento návrh jednoznačně 
odmítla – kritizovala vztah nově vzniklé stavby 
k Hotelu Jalta i zbytečnou a nezdůvodněnou de-
molici dvou domů. Rada proto navrhla zpracovat 
projekt, který oba domy zachová.
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„Květinový	dům“	v	noci.	Vizualizaci	zpracoval	architektonický	ateliér	Chapman	Taylor.	Převzato	z	propagačního	
tisku	Nárožní	dům	Václavské	náměstí-Opletalova,	vydala	společnost	Václavské	náměstí	19,	a.s.,	Praha	2011

Projekt podával ateliér Jestiko + Whiles zastu-
pující developera FLOW	EAST,	a.s. Tato firma je 
přímo propojená s firmami Realty	IV.	a.	s., Vác-
lavské	náměstí	19	a.	s. a Hotel	Jalta	a.s., které 
vystupují v roli investora nyní: firmy mají všechny 
stejného akcionáře (Lucemburská firma Czech	
Property	Holdings	S.á.r.l.)2 a z velké většiny shodné 
vedení (důležitými postavami jsou zejména James 
Lewis Woolf a David chirnside). skrze majetko-
vou provázanost a osobnost jednatelů Woolfa a 
chirnsidea je uvedené konsorcium provázané 
také s firmou Verdi Development s. r. o.,3 která 
vlastnila a zdemolovala památkově chráněnou 
tiskárnu čp. 920/II.

22. října 2009. Památková rada nPÚ projednává 
nový projekt, předložený ateliérem chapman Tay-
lor International services s. r. o. (architekti John 
Hale a Jan Pokorný). Ačkoliv návrh novostavby se 
změnil, princip celého projektu zůstává stejný: jeho 
základem je demolice domů čp. 1601/II a 920/II a 
dokonce i části čp. 818/II, chráněné kulturní pa-
mátky Hotel Jalta. Památková rada opět označuje 
demolice za zbytečné a nezdůvodněné a kritizuje 
také úroveň stavebně-historických průzkumů, 
které byly předloženy nehotové. Rada nakonec sice 
ocenila práci architektů, ale projekt jednoznačně 

2 Viz obchodní rejstříky nebo registry firem. např. http://www.
justice.cz

3   Viz obchodní rejstříky nebo registry firem. např. http://ares-
registr.cz/verdi-development-s-r-o-27073165/, vyhledáno 19. 11. 
2011

odmítla: „Památková	 rada	 nemůže	 řešit	 detaily	
architektury	tam,	kde	nemůže	souhlasit	s	plošnou	
demolicí	budov.“4

1. února 2010. Pražské územní pracoviště národ-
ního památkového ústavu vydává odborné stano-
visko,5 ve kterém návrh ateliéru chapman Taylor 
označuje za vyloučený. odvolává se přitom mimo 
jiné na obě rozhodnutí Památkové rady nPÚ. Pa-
mátkáři zejména upozorňují na to, že celý záměr je 
v rozporu s režimem ochrany v památkové rezervaci 
(vládní nařízení o Památkové rezervaci v Praze, při-
kazuje chránit i objekty dílčí památkové hodnoty)  
i s platnou památkovou legislativou (demolice částí 
Hotelu Jalta je v rozporu se zákonem, protože se 
na ně vztahuje status kulturní památky). odborné 
stanovisko také kritizuje vztah navrhované novo-
stavby k Václavskému náměstí: navržená novostav-
ba je podle něj hmotově nevhodně převýšena, zcela 
monoliticky vyplňuje původní volné dvorní prostory 
a mění hmotové uspořádání uliční fronty Václav-
ského náměstí, čímž porušuje dlouho budovanou 
urbanistickou koncepci tohoto prostoru.

9. března 2010. Projekt byl předložen k posouzení 
Výboru pro památkovou péči a cestovní ruch magis-
trátu hl. m. Prahy. Výbor s projektem souhlasil.

4   odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního 
rozhodnutí, čp. 1601/II, nové město, Václavské nám. 47, Praha 1 
ze dne 1. 2. 2010, číslo jednací nPÚ-311/13128/2009, s. 4

5    Ibidem.
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Budova	Akciové	tiskárny	v	Opletalově	ulici	byla	
ubourávána	postupně.	Foto	E.	Koryntová,	duben	2007

Stav	torza	
Akciové	
tiskárny		
31.	3.	2008.	
Foto	K.	Bečková

„Náhradu budovy považuji za možnou, ne-
bot’ po výrazné redukci dekorativního aparátu 
fasád z 20. let dům ztratil na architektonické 
kvalitě“
-	Zdeněk	Lukeš	o	demolici	domu	čp.	1601	v	Ko-
mentáři	ke	studii	chapman Taylor na novou 
zástavbu na Václavském náměstí a v opletalo-
vě ulici.6

30. března 2010. Vzniká posudek na celý pro-
jekt z pera Zdeňka Lukeše nazvaný Komentář	
ke	studii	Chapman	Taylor	na	novou	zástavbu	na	
Václavském	náměstí	a	v	Opletalově	ulici. Text 
v rozsahu jedné strany A4 se věnuje zejména 
urbanistické studii a návrhu novostavby – Lu-
keš oceňuje vývoj projektu směrem k menší 
výšce a ubývání hmot, kladně hodnotí také 
výtvarnou podobu návrhu a zakomponování 
fasády zničené tiskárny čp. 920/II do novo-
stavby. stejně tak souhlasí i s možností umístit 
na budovu „nárožní akcent“. Domu čp. 1601/
II určenému k demolici věnuje pouhý jeden 
odstavec, přičemž většinu zabere shrnutí jeho 
historie. Hodnocení domu je věnována jediná 
věta, která říká, že ztrátou fasády z 19. století 
dům ztratil cenu a je tedy možné ho odstranit. 
Autor posudku však doporučuje zachovat ně-
které cenné detaily.

6  Tento dokument není veřejně dostupný, autor článku jej 
však má k dispozici.
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Přestože tento krátký komentář se i na svém 
omezeném rozsahu ohroženému domu věnuje jen 
okrajově, byl později šéfem památkového odboru 
magistrátu Janem kněžínkem vydáván za zásadní 
odborné stanovisko pro povolení demolice.

6. května 2010. návrhem projektu doplněným o 
studii urbanistických vztahů Václavského náměstí 
se zabývá sbor expertů pro památkovou péči při 
památkovém odboru magistrátu.7 sbor se věnuje 
podobě navrhovaného domu – požaduje snížení 
dvorních traktů objektu o jedno patro a úpravy 
ztvárnění fasády. Jinak však s navrženým pro-
jektem souhlasí (11 hlasů pro, nikdo proti, 3 se 
zdrželi). Ze zápisu ovšem vyplývá, že sbor se vůbec 
nevěnoval otázce demolice domu 1601/II, ačkoliv 
věděl, že ji nPÚ označil jako vyloučenou – jednání 
magistrátních expertů bylo zaměřené čistě na kva-
litu projektu novostavby. 

stanovisko sboru však bylo posléze – stejně jako 
posudek Zdeňka Lukeše – magistrátem vydáváno 
za zásadní odborné stanovisko k demolici domu na 
rohu Václavského náměstí a opletalovy ulice. 

„Na základě všech výše uvedených tezí i kon-
krétních výrazných úprav v projektové dokumen-
taci si závěrem dovolujeme tvrdit, že předkládaný 
návrh v současné podobě reflektuje naprostou 
většinu zásadních připomínek vznesených v prů-
běhu projednávání s jednotlivými autoritami pa-
mátkové péče a uvedených v odborném vyjádření 
NPÚ v HMP.“
-	Z	magistrátem	citovaného	investorského	posudku,	
který	obhajuje	demolici	domu	čp.	1601	a	částí	Hote-
lu	Jalta	i	po	té,	co	tento	záměr	odborné	památkové	
orgány	několikrát	odmítly.8

7  http://pamatky.praha.eu/public/ce/61/2a/1022605_140342_
Zapis_105._jednani_sboru_6._kvetna__2010.pdf, vyhledáno 24. 11. 
2011

8  Závazné stanovisko mHmP okP ze dne 24. 6. 2010, číslo 
jednací mHmP 851826/2009, s. 7 – ke stažení na http://www.uloz.
to/10533002/zavazne-st-okp-mhmp-rar

24. června 2010. Tehdejší obor kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu magistrátu hl. m. 
Prahy vydává k záměru demolice a novostavby 
na rohu Václavského náměstí a opletalovy ulice 
závazné stanovisko.9 V něm jen s několika málo 
připomínkami přistupuje na navržený projekt – 
povoluje demolici domu čp. 1601/II a dokonce  
i několik dvorních traktů památkově chráněného 
Hotelu Jalta a schvaluje podobu novostavby. Třeti-
nu šestnáctistránkového stanoviska tvoří doslovně 
převzatá reakce investora na odborné stanovisko 
nPÚ – investor zde mimo jiné zpochybňuje odbor-
nou kvalitu památkářského stanoviska, nebo na 
obhajobu projektu uvádí jako precedens stavbu 
věžového Paláce eURo na dolním konci (!) Václav-
ského náměstí. 

názory odborných památkářů jsou v magistrát-
ním stanovisku zastoupené v podstatě jednou vě-
tou: Se	závěry	NPÚ	se	magistrát	neztotožnil. nevzal 
přitom dokonce v potaz ani upozornění památkářů, 
že demolice částí Hotelu Jalta je v rozporu se záko-
nem (památkově chráněný objekt totiž ze zákona 
není možné zdemolovat – alespoň pokud jeho stav 
neohrožuje zdraví lidí). celkový dojem zfušovanosti 
nebo přímo podezřelosti magistrátního stanoviska 
podporuje i fakt, že v něm chybí identifikace refe-
renta odpovědného za jeho vypracování.
8. listopadu 2010. klub Za starou Prahu upo-
zorňuje dopisem na nezákonnost magistrátního 
stanoviska Památkovou inspekci ministerstva 
kultury čR. 

11. listopadu 2010. klub Za starou Prahu uspořá-
dal tiskovou konferenci, ve které na chystanou – a 
nyní i magistrátem schválenou – demolici domu 
1601/II upozornil. Šlo o první příležitost, kdy se 
s tímto projektem celopražského významu mohla 
seznámit i pražská veřejnost, protože magistrátní 
stanoviska nejsou dostupná na internetu a je mož-
né se k nim dostat jen na konkrétní vyžádání.

9  Ibidem.
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Fasády	nároží	Václavského	náměstí	a	Opletalovy	ulice.	Výškové	porovnání	současného	stavu	s	novostavbou.	
Zpracoval	architektonický	ateliér	Chapman	Taylor.	Převzato	z	propagačního	tisku	Nárožní	dům	Václavské	

náměstí-Opletalova,	vydala	společnost	Václavské	náměstí	19,	a.s.,	Praha	2011		

„Paní Bečková tvrdí, že je cenný, jiní odborníci 
zase, že není ničím zvláštní“
-	Ředitel	památkového	odboru	Magistrátu	Jan	
Kněžínek	zdůvodňuje	své	rozhodnutí	zbourat	dům	
čp.	1601,	historickou	stavbu	v	pražské	památkové	
rezervaci. 
„Je to soukromý dům, a tak je věcí investora, jestli 
se mu vyplatí jej zbourat.“

-	Ředitel	památkového	odboru	Magistrátu	Jan	Kněží-
nek	reaguje	na	argument,	že	historický	dům	určený	
k	demolici	je	staticky	zcela	v	pořádku	a	funkční.10

19. listopadu 2010. Památková inspekce mk čR 
v dopise klubu Za starou Prahu označuje průběh 
projednávání případu za nezákonný a podává 
podnět k přezkumu závazného stanoviska památ-
kového odboru magistrátu na odbor památkové 
péče mk čR. ministerstvo podnět přijímá a zahajuje 
přezkum ve zkráceném řízení.

listopad a prosinec 2010. na základě vystoupení 
klubu začínají kauzu intenzivně sledovat celostát-
ní média – kromě všech deníků se jí věnují např. 
Reportéři čT (dvě reportáže cyklu na toto téma 
byly odvysílány 20. 12. 2010 a 6. 6. 2011, obě je 
možné vyhledat ve videoarchivu pořadu). Rozbíhá 
se intenzivní diskuse o kvalitě domu čp. 1601/II a 
přijatelnosti jeho demolice i kampaň za záchranu 
domu. Většinový postoj k demolici je odmítavý. ne-
souhlas s demolicí je dán i neschopností magistrátu 
svůj názor přesvědčivě vysvětlit: Šéf magistrátních 
památkářů Jan kněžínek například tvrdí, že řada 
odborníků kvalitu domu zpochybňuje – v té době 
přitom byla jediným veřejně známým vyjádřením 
proti hodnotě domu jedna věta ze stanoviska Zdeň-

10  oba citáty viz: http://zpravy.ihned.cz/c1-48286800-skleneny-
mrakodrap-na-vaclavaku-ale-to-ne-rika-sef-prazskych-pamatkaru, 
vyhledáno 19. 11. 2011

ka Lukeše, stojící proti trojímu odmítnutí demolice 
odbornými památkovými institucemi. k nervozitě 
pražské veřejnosti přispělo i mlčení investora, který 
odmítal projekt zveřejnit. Teprve když v médiích 
způsobil zděšení starší návrh od holandské archi-
tektonické kanceláře ericka van egeraata, který 
měl podobu gigantického ledovce,11 byl investor 
donucen zveřejnit skutečný návrh novostavby.

3. ledna 2011. Šéf památkové inspekce Jiří Var-
haník byl ministrem Jiřím Besserem odvolán. 
ministrovi se nelíbila dosavadní práce inspekce a 
její komunikace s dalšími orgány ministerstva. Var-
haník uvedl, že si žádných pochybení není vědom 
a že je s ním hlavně ministr nekonzultoval, ani jej 
na chystané odvolání neupozornil. Do čela inspekce 
byl jmenován martin Zídek, bývalý šéf památkového 
odboru středočeského kraje.12 

„S ohledem na fakt, že početná porušení právní-
ho předpisu jsou zřejmá z předloženého spisového 
materiálu a jsou splněny i ostatní podmínky pro 
přezkumné řízení, provedlo Ministerstvo kultury 
(…) zkrácené přezkumné řízení.“
-	Ministerstvo	kultury	ve	svém	rozhodnutí	vysvětlu-
je	krok,	který	posléze	znamenal	velkou	komplikaci	
v	celé	kauze

5. ledna 2011. ministerstvo kultury na základě 
listopadového podnětu klubu Za starou Prahu 
zrušilo závazné stanovisko pražského magistrátu 
o demolici domu čp. 1601/II, označilo jej za ne-
zákonné a nařídilo vydání nového stanoviska.13 

11  Ibidem.

12  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.
phtml?id=686965, vyhledáno 24. 11. 2011

13  Rozhodnutí s číslem jednacím mk 323/2011 oPP ze dne 5. 1. 
2011, ke stažení na http://www.uloz.to/11262458/mk-cr-1601-
zrusene-rozhodnuti-zip
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Axonometrie	vnitrobloku	názorně	dokládá,	s	jak	mohutnou	hmotou	je	při	novostavbě	počítáno.	Zpracoval	
architektonický	ateliér	Chapman	Taylor.	Převzato	z	propagačního	tisku	Nárožní	dům	Václavské	náměstí-

Opletalova,	vydala	společnost	Václavské	náměstí	19,	a.s.,	Praha	2011

ministerští úředníci v něm totiž našli hned několik 
zásadních pochybení. Tím nejdůležitějším byl fakt, 
že magistrát se vůbec nevypořádal se stanoviskem 
národního památkového ústavu – ze zákona je při-
tom povinen své rozhodnutí podrobně zdůvodnit, 
pokud se jeho názor od stanoviska památkářů liší. 
nezákonný byl podle ministerstva také několikrát 
zmiňovaný souhlas s demolicemi v Hotelu Jalta, 
magistrát k němu neměl oprávnění, protože se 
jedná o části zapsané kulturní památky. Pochybe-
ní ale bylo ještě víc: magistrát například schválil 
další úpravu projektu, aniž by si k ní vyžádal do-
datečné stanovisko nPÚ, což je opět jeho zákonná 
povinnost. 

ministerstvo kultury považovalo magistrátní 
pochybení za natolik zjevná, že přistoupilo ke 
zkrácenému přezkumnému řízení. Vycházelo 
přitom i z úvah o tom, jaké dopady tohoto rozhod-
nutí mohou mít na investorův záměr – úředníci 
ministerstva došli k závěru, že případné zrušení 
magistrátního stanoviska investorské plány nijak 
nenaruší: „Závazné	 stanovisko	 bylo	 vydáno	 pro	
potřeby	 územního	 řízení.	 Žadateli	 nebyl	 jeho	 zá-
měr	 definitivně	 odsouhlasen,	 nebyla	 zpracována	
konečná	 projektová	 dokumentace	 a	 ani	 započato	
se	stavbou.“14

14  Ibidem, s. 6
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Demonstrace	proti	bourání	domu	čp.	1601	na	Václavském	náměstí	dne	7.	6.	2011.	Foto	Zdeněk	Lefan

2. února 2011. Investor podává proti rozhodnutí 
ministerstva rozklad k nejvyšší instanci památkové 
péče v čR, tedy k ministrovi kultury. Postupně se 
snaží napadnout všechny výtky. Jeho argumenty 
jsou přinejmenším sporné.15 Tvrdí například, že je 
logické, když magistrát ve svém stanovisku cituje 
pouze názor investora, protože mu v konečném roz-
hodnutí dal přednost před názorem památkářským. 
nebo obhajuje demolici památkově chráněných 
traktů v Hotelu Jalta s argumentem, že jde jen 
o „utilitární přístavby“ (památkový zákon přitom 
nic takového nerozlišuje). Rozklad ale nejvíce cílí 
na fakt, že rozhodnutí bylo vydáno ve zkráceném 
řízení: vyčítá ministerstvu, že nevzalo v úvahu do-
pad na investorův záměr a skutečnost, že investor 
neměl možnost k celé věci předložit vlastní argu-
menty. Jednání o rozkladu se nakonec protahuje 
na celé tři měsíce, protože investor svou stížnost 
ještě dvakrát doplňuje.

„Vy po mně chcete, abych se choval jako po-
pulista, tak se udělám hezkým a zachráním dům, 
který z odborného pohledu nemá sám o sobě hod-
notu, po mně potopa, ale třeba za měsíc po mém 
odchodu se český stát dostane do problémů a já 
si budu mýt ruce a říkat: Jó, sice nás to teď bude 
stát stamiliony ušlých investic, ale já jsem zachrá-
nil barák. Já jsem rozhodl velmi politicky a velmi 
nepopulisticky. V žádném případě bych nechtěl, 
aby si někdo myslel, že nejsem schopen ochraňo-
vat památky nebo že skáču na špek developerům. 
To ani náhodou. Magistrát to byl, kdo rozhodl, že 
vlastník dům může přestavět. Půl roku v tomto 

15  Viz shrnutí investorových argumentů v rozhodnutí ministra 
kultury o rozkladu, pozn. 17.

přesvědčení vlastníci žili. Teprve potom Klub za 
starou Prahu přišel s tím, že tam někdo dělá něco, 
co by neměl. A úředník na ministerstvu kultury mu 
vyšel vstříc nepřijatelným způsobem.“
-	Ministr	kultury	Jiří	Besser	v	rozhovoru	pro	Lido-
vé	noviny	obhajuje	svůj	souhlas	s	demolicí	domu		
čp.	1601/II16

23. května 2011. ministr kultury Jiří Besser (ToP 
09) vydává na základě stanoviska rozkladové komi-
se k celému sporu svých podřízených a investora 
rozhodnutí.17 A staví se v něm jednoznačně na 
developerovu stranu. Podle Bessera bylo hlavní 
chybou ministerských úředníků, že o věci rozho-
dovali ve zkráceném řízení a nedali investorovi 
možnost argumentovat – podle ministra tak nebylo 
možné určit, do jaké míry celé rozhodnutí zasáhne 
do „práv investora nabytých v dobré víře“. ministr 
také upozorňuje, že celým řízením a zrušením sta-
noviska investorovi vzniká značná finanční škoda, 
kterou by posléze mohl chtít od státu kompenzovat 
v arbitrážním řízení.

ministrovo rozhodnutí je konečné a nelze se proti 
němu odvolat. Jenže celá kauza jím neskončila, 
naopak se dostala do další fáze: problém totiž je, že 
ministr o celé záležitosti rozhodoval z přísně proces-
ního hlediska. I kdyby bylo z tohoto pohledu jeho 
rozhodnutí správné (o čemž jsou pochybnosti, viz 
text Tomáše erbáka), zcela minulo věcnou stránku 

16  http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/besser-
pamatky-musime-chranit-ale-ne-za-kazdou-cenu-6185.html, 
vyhledáno 20. 11. 2011

17  Rozhodnutí č.j.: mk 27601/2011 oLP z 23. května 2011.  
ke stažení na http://www.uloz.to/11261792/mk-27601-2011-olp-
vaclavske-nam-cp-1601-rozhodnuti-o-rozkladu-pdf.
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Na	ostrůvku	
uprostřed	náměstí	
se	shromáždila	
asi	tisícovka	
odpůrců	demolice.	
Foto	K.	Bečková,	
7.	6.	2011

Demonstranti	
si	přinesli	
výrazné	
transparenty	
vyjadřující	
jejich	mínění	
a	rozhořčení.	
Foto	M.	Mádl,	
7.	6.	2011

věci, tedy zjevnou nezákonnost magistrátního roz-
hodnutí. stanovisko magistrátu tak sice platí, ale 
pochybnosti o něm nikdo oficiálně nevyvrátil.

„Vážený pane ministře, dovolte mi, abych  
veřejně vyjádřil svůj smutek nad souhlasem, který 
jste dal ke zbourání domů na Václavském náměstí. 
Ještě větší než má lítost z bourání je můj strach  
z obludy, která bude na místě zbořených domů 
stát. Vím, že na tom nic nezměním, ale zároveň 
cítím povinnost se ozvat a sdělit Vám svůj názor. 

Váš Václav Havel.“
-	z	otevřeného	dopisu	Václava	Havla	ministru	Jiřímu	
Besserovi	ze	začátku	června	201118

18  http://praha.idnes.cz/proti-bourani-domu-na-
vaclavaku-se-postavilo-tri-sta-lidi-i-havel-phf-/praha-zpravy.
aspx?c=A110607_183912_praha-zpravy_ab, vyhledáno 20. 11. 
2011

Konec května a začátek června 2011. ministrovo 
rozhodnutí vzbudilo vlnu kritiky, která postupně 
vyústila v druhý vrchol celé kampaně proti demo-
lici domu. ohrožené památky se zastal například 
Václav Havel, který ministrovi zaslal otevřený 
dopis. ministr v médiích svůj postup brání a při 
své obhajobě dokonce opouští přísně procesní 
rovinu, když např. označuje dům za stavbu, která 
„z	odborného	pohledu	nemá	sama	o	sobě	hodnotu“. 
Později svůj postoj mírní a zdůrazňuje, že proti 
domu nic nemá, ale z procesního hlediska nemohl 
rozhodnout jinak.

30. května 2011 – 1. června 2011. klub Za sta-
rou Prahu zveřejnil Občanský	protest	proti	bourání	
domu	 čp.	 1601	 na	 Václavském	 náměstí	 v	 Praze. 
Protest kritizoval rozhodnutí ministra Bessera a 
kněžínkův úřad a označil kauzu za systémové se-
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Demonstraci	moderoval	Richard	Biegel.		
Foto	Z.	Lefan,	7.	6.	2011

Názor	Klubu	Za	starou	Prahu	sdělila	Kateřina	
Bečková.	Foto	Z.	Lefan,	7.	6.	2011

lhání pražské památkové péče. signatáři (Jakub 
Bachtík, kateřina Bečková, Richard Biegel a prof. 
Jan Royt) na základě kauzy požadovali odstoupení 
ministra Bessera a odvolání Jana kněžínka z čela 
památkového odboru. 

Protest byl adresován premiéru nečasovi (oDs), 
primátoru Prahy svobodovi (oDs) a starostovi 
Prahy 1 Lomeckému (ToP 09). Zároveň byl na 
stránkách klubu otevřen k elektronickému pode-
pisování. Během několika týdnů jej podepsalo víc 
než 14.000 lidí.

31. května 2011. magistrátní odbor kultury, pa-
mátkové péče a cestovního ruchu byl zrušen. Do 
čela nového odboru památkové péče byl jednomy-
slně zvolen Jan kněžínek.

„Bojím se, že se zbouráním tohoto domu dojde k 
prolomení limitů developerské těžby v památkové 
rezervaci. Když status rezervace nic neznamenal 
tady, nebude mít váhu ani u stovek dalších památek, 
které jsou pod její ochranou.“
-	jednatel	Klubu	Za	starou	Prahu	Richard	Biegel		
o	důvodech	veřejného	protestu19

7. června 2011. nesouhlas s plánovanou demolicí 
vyvrcholil protestním shromážděním na Václavském 
náměstí, které uspořádal klub Za starou Prahu a  
občanské sdružení Praguewatch. na ostrůvku na-
proti ohroženému domu se sešla bezmála tisícovka 
lidí (média uvádějí podhodnocené odhady 300-500 
lidí), ke kterým kromě zástupců obou sdružení pro-
mluvili například vedoucí Ústavu pro dějiny umění 
FF Uk prof. Jan Royt, přední český architekt a pe-
dagog na čVUT prof. Ladislav Lábus, děkan Filozo-
fické fakulty Uk doc. michal stehlík, nebo prezident 
českého komitétu Icomos doc. Josef Štulc.

Protestní shromáždění proběhlo za velkého zá-
jmu médií. mělo poklidný průběh a bylo zakončeno 
symbolickým, pietním zapálením svíček u torza 

19  http://praguewatch.wordpress.com/2011/06/08/protest-
proti-demolici-na-vaclavskem-namesti/, vyhledáno 20. 11. 2011

památkově chráněné tiskárny čp. 920/II stojící 
vedle ohroženého domu.

„Potvrzujeme, že architektonická i urbanistická 
hodnota domu je nadprůměrná, a jeho odsouzení 
k demolici by znamenalo neospravedlnitelný kultur-
ní přečin v českém i evropském významu, o to více 
nepochopitelný, že Česká republika je signatářem 
Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evro-
py a území historického centra města je chráněno 
statutem městské památkové rezervace a současně 
jako statek Světového kulturního dědictví pod pat-
ronací UNESCO.“
-	z	„Dopisu	třinácti	profesorů“

9. června. Pražská ToP 09 se ústy svého zastupitele 
a člena výboru pro kulturu Václava novotného po-
stavila proti Besserově souhlasu s demolicí. Besse-
rovi pražští spolustraníci měli obavu, že ministrovo 
rozhodnutí může být precedentní pro další demolice 
a že také ohrozí pozici pražské ToP 09.20 

15. července 2011. Vzniká tzv. Dopis	třinácti	profe-	
sorů,21 oficiálně Podnět	k	obnově	řízení	z	moci	úřední	
adresovaný ministru Besserovi.22 Třináct předních 
osobností z oblasti architektury, dějin umění a pa-
mátkové péče v něm žádá o obnovení přezkumného 
řízení k magistrátnímu stanovisku a vydání nového 
stanoviska. Dopis upozorňuje na nezákonnost a 
rozpory v textu magistrátního dokumentu, kritizuje 
také mimo jiné fakt, že magistrát při svém hodnoce- 
ní vycházel jen z posudků objednaných investorem. 
Profesoři také zpochybňují argumentaci ministra 
Bessera: podle nich nemohla být poškozena inves-

20  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.
phtml?id=703423, vyhledáno 24. 11. 2011

21  Zkrácená verze v tiskové zprávě zde: http://www.udu.cas.cz/
cs/archiv-clanku/aaa/, vyhledáno 24. 11. 2011. Plné znění dopisu 
je ke stažení zde: http://www.uloz.to/11261112/demolice-na-
vaclavaku-dopis-trinacti-profesoru-pdf

22  ke stažení na stránkách klubu Za starou Prahu: http://
zastarouprahu.cz/kauzy/vaclavak1601/obnova.pdf
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Se	sympatickým	názorem	na	obhajobu	kvalit	domu	čp.	1601	a	proti	jeho	demolici	vystoupil	architekt	Ladislav	Lábus.	
	Foto	K.	Bečková,	7.	6.	2011

Názory	vyjádřené	
transparenty.	
Foto	Z.	Lefan,		
7.	6.	2011

torova „práva nabytá v dobré víře“, nebot’ ze stano-
viska magistrátu žádná taková práva nevyplývají. 
Určující je až výsledek územního řízení.

Třináctka předních odborníků se také v dopise 
jednoznačně zastala architektonických i urba-
nistických kvalit ohroženého domu, který „není	
bezvýznamnou	výplňovou	architekturou	jen	účelně	
dorovnávající	průčelní	frontu,	jak	se	z	dikce	závaz-
ného	stanoviska	MHMP	OKP	i	z	rozhodnutí	ministra	
kultury	může	zdát.“ Přesvědčení o hodnotě domu 
čp. 1601/II tak svým odborným renomé zaštítili 
profesoři čVUT Václav Girsa, Pavel kalina a Ladi-
slav Lábus, profesorka VŠUP milena Bartlová a pro-
fesor VŠUP Jindřich Vybíral, profesoři z Akademie 
věd Ivo Hlobil, Lubomír konečný, Vojtěch Lahoda a 
Rostislav Švácha, profesoři FF Uk Jan Royt a Petr 
Wittlich a také brněnští profesoři Lubomír slavíček 
z mU a miroslav masák z VUT.

3. srpna 2011. na stranu odpůrců demolice se při-
dává senátní výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská 
práva a petice. Ve svém 103. usnesení23 totiž reaguje 
na „Dopis třinácti profesorů“ a na další dva podněty 
proti demolici. Výbor vedený senátorem Jiřím Jer-
mářem (čssD) v něm shledává požadavek na nové 
řízení o magistrátním stanovisku za oprávněný. 
Doporučuje ministrovi i magistrátu, aby se řídili 
názory odborníků a veřejnosti a o domě čp. 1601/II 
rozhodli znova. názor senátního výboru ovšem pro 
ministra ani pražský magistrát není závazný.

23  http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webnahled?id_
doc=61146&id_var=51771, vyhledáno 20. 11. 2011
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Za	Klub	Za	starou	Prahu	měli	akci	na	starosti	Jakub	
Bachtík	(uprostřed	skupiny)	a	Jakub	Jareš	(vpravo).	Na	
organizaci	celé	akce	spolupracovali	ještě	kolegové	ze	
sdružení		Praguewatch.
Foto	K.	Bečková,	7.	6.	2011

Druhou	částí	demonstrace	bylo	zapálení	svíček	u	torza	
domu	v	Opletalově	ulice	za	všechny	zbytečně	zbořené	
domy	na	území	pražské	památkové	rezervace.		
Foto	Z.	Lefan,	7.	6.	2011

9. srpna 2011. ministr Besser na základě kritiky 
z pražské stranické organizace musel vysvětlovat své 
kroky stranickému vedení ToP 09 a starostů. ministr 
nakonec získal od své strany plnou podporu: „Společ-
né	zasedání	TOP	09	a	Starostů	konstatuje,	že	postup	
ministra	 kultury	 Bessera	 byl	 procesně	 bezchybný		
a	postupoval	důsledně	na	základě	a	v	mezích	platných	
správních	předpisů.	Jakákoli	jiná	rozhodnutí	by	byla	
v	rozporu	se	správním	řádem.“ ministr pak prohlásil, 
že jiný výsledek nečekal a že nehodlá „dělat	nějaké	
populistické	kroky,	aby	se	zalíbil“.24 

15. srpna 2011. Poprvé od začátku kauzy o sobě 
dává vědět investor. V „anonymním“ dopise (jsou 
pod ním jen názvy zainteresovaných firem a neči-
telný podpis rukou) reaguje na „Dopis třinácti pro-
fesorů“ a zejména na stanovisko senátního výboru. 
V dopise je nejdříve stručně a obecně představena 
skupina developerových firem a následně se ob-
sáhle vysvětluje, že projekt byl dlouho projednáván 
s magistrátem i magistrátním „politickým výborem 
pro kulturu“, že byl mnohokrát modifikován a 
nakonec dotčenými orgány schválen zcela podle 
pravidel. Dopis také zdůrazňuje, že demolice domu 
měla dobrozdání expertů (výslovně je tu jmenován 
souhlas Zdeňka Lukeše). V závěru dopisu investor 

24  http://zpravy.idnes.cz/ministr-besser-se-odvolani-bat-nemusi-
u-vedeni-top-09-se-obhajil-pbt-/domaci.aspx?c=A110809_093005_
domaci_kop, vyhledáno 23. 11. 2011

píše, že klub Za starou Prahu zneužil jeho důvěru, 
když medializoval projekt, který mu byl investorem 
dobrovolně představen. A konstatuje, že se cítí 
poškozen, že senátní výbor jakožto politický orgán 
zasahuje do jeho vlastnických práv.

„Máme k tomu několik důvodů. Za prvé, drtivá 
většina rohových domů, které na náměstí stojí, 
má nárožní věžičku. A měl ho i tento dům, než ho 
roku 1922 přestavěli. Václavské náměstí je zajíma-
vé právě i díky těmto prvkům a je nutné chápat ho 
jako celek. Nynější podoba bez nárožní dominanty 
je v podstatě nehodnotná.“
-	zástupce	investora	James	Lewis	Woolf	v	rozhovoru	
pro	Mladou	frontu	DNES	vysvětluje,	proč	je	třeba	
zbourat	dům	čp.	1601/II25

1. září 2011. Poprvé od začátku kauzy na veřej-
nost vystupuje konkrétní zástupce investora. Ja-
mes Lewis Woolf poskytuje rozhovor mladé frontě 
Dnes, ve kterém záměr vysvětluje: čtenář se na-
příklad dozvídá, že dům je třeba zbourat, protože 
nemá věžičku a protože dispozice stávající stavby, 
kde jsou kanceláře a obchody, neumožňuje zřídit 
prostor pro kanceláře a obchody. Dozvídáme se 
také, že demolice by měla proběhnout na začátku 
dalšího roku.

20. září 2011. Radnice Prahy 1 skončila dlouhé 
lavírování mezi souhlasem a nesouhlasem s demo-
licí na Václavském náměstí a schválila podobu a 
využití investorem navrhované novostavby. Radní 
zároveň upozornili, že toto rozhodnutí neznamená 
totéž, co souhlas s demolicí – o té totiž rozhoduje 
stavební úřad.26 nikdo však nevysvětlil, proč rad-

25  moderní skleník pohřbí starý dům. „Takový je život“. Rozhovor 
na titulní straně přílohy Praha deníku mladá fronta Dnes ze dne  
1. září 2011.

26  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/136949-praha-1-
odsouhlasila-podobu-novostavby-na-vaclavaku/, vyhledáno 20. 11. 
2011
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Humor	a	fantazie	demonstrujícím	nechyběla.		
Foto	Z.	Lefan,	7.	6.	2011

Jakub	Bachtík	megafonem	ohlašuje	konec	
demonstrace.	Foto	Z.	Lefan,	7.	6.	2011

nice měla potřebu vyjádřit souhlas s projektem, 
jestliže s demolicí domu na jeho místě nesouhlasí. 
celé rozhodnutí se proto dá číst jako zpráva praž-
ských radních, že dávají od kauzy ruce pryč. 

23. září 2011. na půdě senátu PčR se ve věci 
demolice koná veřejné slyšení uspořádané se-
nátním výborem pro vzdělávání, kulturu, lidská 
práva a petice. Veřejné slyšení se zabývalo textem 
veřejného protestu, k diskusi byli pozváni zástupci 
odpůrců demolice, zástupci magistrátu a investora 
a zástupci dalších dotčených orgánů i odborné 
veřejnosti. Téměř rok po veřejném začátku kauzy 
se tak obě strany sporu dostaly k přímé názorové 
konfrontaci na nezávislé půdě, takže mohly zaznít 
postoje obou stran. 

nevyrovnanost ve schopnosti argumentovat byla 
podle našeho názoru zjevná. Zatímco na straně 
zastánců domu vystoupila řada renomovaných 
odborníků na historii umění a památkovou péči 
(Richard Biegel, Lubomír konečný, Josef Štulc a 
další), obhajoba bourání se v podstatě omezila na 
obecně platná a proto nicneříkající tvrzení (dnes 
už dávno frázovitá teze o tom, že Praha nesmí být 
skanzen a že i v historickém městě se musí někdy 
bourat), útoky na odpůrce demolice (výrok Petra 
malinského, že „kampaně klubu Za starou Prahu 
naplňují skutkovou podstatu trestného činu po-
mluvy“), případně na mystifikace (názor investora, 
že protest bránit demolici je protiústavní). Podrobně 
lze s jednotlivými vystoupeními seznámit v oficiál-
ním, ze záznamu pořízeném zápisu na stránkách 
senátu (senátní tisk č. 173).27 

27  http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webnahled?id_
doc=61950&id_var=52450, vyhledáno 24. 11. 2011

stavební úřad Prahy 1 ústy svého vedoucího ing. 
oldřicha Dajbycha na veřejném slyšení sděluje, 
že nebude bránit demolici, pokud o ni investor 
požádá.

27. září 2011. ministr kultury Jiří Besser odmítá 
podnět na obnovu řízení vznesený v „Dopisu tři-
nácti profesorů“. V	tuto	chvíli	jde	vyloženě	o	právní	
problém	a	nikoli	o	podstatu	věci	a	už	vůbec	nejde	
o	 případnou	 demolici.	 Rozkladová	 komise	 pouze	
posuzovala,	zda	je	na	základě	správního	řádu	ČR	
možné	v	této	věci	a	v	tento	okamžik	obnovit	řízení.	
Došli	jsme	k	jednoznačnému	závěru,	že	to	nyní	mož-
né	není,“28 vysvětlil rozhodnutí Lidovým novinám 
Jan Hubka, předseda rozkladové komise, která o 
věci rozhodovala.

28  http://www.lidovky.cz/demolice-bude-besser-rizeni-neobnovi-
dsp-/ln_kultura.asp?c=A110927_165045_ln_kultura_ape, 
vyhledáno 20. 11. 2011
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Rozhodnutí	ministra	kultury	o	oprávněnosti	magistrátního	stanoviska	mělo	z	procesního	hlediska	celou	
kauzu	ukončit.	Jenže	povolení	demolice	a	ministrova	snaha	za	každou	cenu	se	vyhnout	věcné	podstatě	

kauzy	ji	naopak	ještě	vyhrotily.	Reakcí	na	krok	Jiřího	Bessera	byl	Veřejný	občanský	protest,	který		
i	přes	velmi	ostré	formulace	záhy	získal	nečekaně	velkou	podporu.

VeřeJný oBčAnský PRoTesT PRoTI BoURání DomU čP. 1601  
nA VácLAVském námĚsTí V PRAZe 

my, níže podepsaní občané české republiky, jsme 
pobouřeni nekulturním rozhodnutím ministra 
kultury mUDr. Jiřího Bessera o demolici domu čp. 
1601 na rohu Václavského náměstí a opletalovy 
ulice v Praze. ministrovo stanovisko popřelo pravi-
dla a principy ochrany kulturního dědictví vybojo-
vané předchozími generacemi milovníků památek a 
otevřelo cestu k návratu nežádoucích demoličních 
praktik období pražské asanace. 

k veřejně vyjádřenému protestu nás vedou tyto 
skutečnosti: 

1. Ministr kultury schválil demolici plně funkč-
ního, architektonicky kvalitního historického 
domu, který stojí v pražské památkové rezervaci 
zapsané na seznam světového dědictví unesco. 
stávající podoba domu z roku 1920 je dílem vyni-
kajícího českého architekta Bohumíra kozáka a 
představuje významný počin české modernistické 
architektury. krom toho dům ve své současné hmo-
tě a výšce dodržuje regulaci Václavského náměstí, 
která záměrně respektuje dominanci bočních věží 
národního muzea. už zdravý rozum a dobrý vkus 
napovídají, že demolice takto hodnotné stavby, 
navíc v památkově chráněné lokalitě je z prin-
cipu vyloučena. Fyzické odstranění budovy chrá-
něné statutem památkové rezervace neumožňuje 
ani platné nařízení vlády o památkové rezervaci 
v hlavním městě Praze č. 66/1971 sb. Z tohoto 
hlediska je celý případ zásadním a nebezpečným 
precedentem. kvalitních domů, které nemají status 
kulturní památky, je na území pražské rezervace 
většina: rozhodnutím ministra je do budoucna 
posvěcen i jejich zánik. svým protipamátkovým 
rozhodnutím ministr kultury naprosto zpochybnil 
smysl existence Pražské památkové rezervace a 
v důsledku vlastně vyzval investory, aby bez obav 
z případných památkových překážek prosazovali 
demolice svých kapacitně nevyhovujících histo-
rických domů. 

2. Ministr kultury vůbec nepřihlédl k hodnotě 
ohroženého domu, ani k absurdním a očividným 
pochybením magistrátního odboru památkové 
péče, jehož kontroverzní souhlas s demolicí svým 
výrokem potvrdil. Udivuje nás, že v tak závažném 
případě dostala přednost neodůvodněná obava  

z ohrožení zájmů investora nad jednoznačně nega-
tivním zásahem do společného národního kultur-
ního dědictví. Udivuje nás ještě více, že byl tímto 
rozhodnutím očištěn skandální postup magistrátu, 
který své závazné stanovisko k realizaci záměru 
odůvodnil doslovně (!) převzatými pasážemi z vy-
jádření investora. 

3. v průběhu celé kauzy byl setrvale přehlížen 
názor odborníků z národního památkového 
ústavu, kteří demolici jednoznačně vyloučili. Je 
pro nás nepochopitelné, že se k tomuto přehlížení 
přidal i jejich přímý nadřízený, ministr kultury. 
nejenže tak snižuje autoritu státní památkové péče, 
ale navíc z nejvyšší funkce potvrzuje dlouhodobý 
stav, kdy má v pražské památkové rezervaci větší 
váhu názor silného soukromého investora a zdán-
livě nezávislých expertů, než vyjádření odborné 
složky památkové péče, jejíž práci si platíme ze 
svých daní. 

4. celá kauza je alarmujícím dokladem systémo-
vého selhání ochrany památek v Praze. navzdory 
svým závazkům vůči Unesco Praha dosud nemá 
žádná pravidla, žádnou podrobnější regulaci ani 
koncepci rozvoje pro památkovou rezervaci – a to 
ani pro její nejcennější místa. Domy v památkové 
rezervaci, které nemají status kulturní památky, 
proto mohou být za velké podpory magistrátu vy-
dávány všanc nahodilým spekulativním záměrům 
soukromých investorů. Pokud Praha nesplní své zá-
vazky a nestanoví pro památkovou rezervaci jasná 
pravidla, hrozí Praze nejen vyškrtnutí ze seznamu 
světového kulturního dědictví, ale také nenávratná 
ztráta cenného architektonického dědictví, jako 
v případě domu čp. 1601. 

Pražský památkový fond za posledních dvacet let 
utrpěl řadu vážných a nevratných zásahů, kte-
ré postupně oslabují jeho hodnotu. Pokud bude 
provedena demolice domu čp. 1601, bude patřit 
mezi zásahy nejostudnější. Jsme přesvědčení, že 
důsledky ministrova rozhodnutí omezí naše práva 
přístupu ke kulturnímu bohatství země garantova-
ná Listinou základních práv a svobod (čl. 34, odst. 
2) a jsou i v zřejmém konfliktu s dalšími články této 
ústavní normy (čl. 11, odst. 3 a čl. 35, odst. 3), které 
řeší střet vlastnických práv a veřejného zájmu. 
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Vyzýváme:

1) Premiéra vlády české republiky Petra nečase, 
aby odvolal z funkce nekompetentního ministra 
kultury čR Jiřího Bessera.

2) Primátora Hlavního města Prahy Bohuslava 
svobodu, aby odvolal z funkce ředitele odboru 
památkové péče magistrátu hl. m. Prahy Jana kně-
žínka, za jehož vedení jsou praktikovány v odboru 
postupy neslučitelné s profesní ctí památkáře.

3) starostu Městské části Praha 1 oldřicha 
lomeckého, aby v rámci následných správních 
řízení, které budou vedeny na Úřadu mč Prahy 1, 
jako účastník zamezil realizaci záměru demolice 
uvedeného domu.

Praha, dne 30. května 2011

signatáři protestu:

PhDr. kateřina Bečková, předsedkyně klubu  
Za starou Prahu a odborná pracovnice muzea 
hlavního města Prahy

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., ředitel ústavu 
pro dějiny umění FF Uk

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., jednatel klubu  
Za starou Prahu a pedagog Ústavu pro dějiny 
umění Filozofické fakulty Univerzity karlovy

Jakub Bachtík, člen Domácí rady klubu Za sta-
rou Prahu, student dějin umění na FF Uk… 

…více než dalších 14.000 lidí. 
Viz http://www.zastarouprahu.cz/protest/

Jednací	sál	Senátu	PČR	se	při	veřejném	slyšení	23.	9.	2011	zaplnil	do	posledního	místa.	
Foto	J.	Navrátil

TABLo Ze senáTU
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Každý	přítomný	dostal	balíček	od	
investora	novostavby	s	propagačními	
materiály,	mezi	nimiž	byl	i	propagační	
tisk	s	vizualizacemi	novostavby,	které	
jsou	zde	publikovány.		
Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

			
Zleva	v	horní	řadě:	James	Lewis	
Woolf,	investor	novostavby,	
s	překladatelkou,	dále	Ondřej	
Šefců	za	Národní	památkový	ústav,	
Petr	Malinský	za	Sbor	expertů,	
poradní	orgán	památkového	odboru	
magistrátu,	Ivana	Síbrtová	za	Jana	
Kněžínka,	v	popředí	Josef	Štulc		
za	Český	národní	komitét	ICOMOS.		
Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

Historik	umění	Martin	Mádl		
a	předsedkyně	Klubu	Za	tarou	Prahu	
Kateřina	Bečková	reprezentovali	
svými	projevy	petenty	v	úvodní	části	
programu	veřejného	slyšení	v	Senátu.		
Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011	
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Veřejné	slyšení	řídil	a	názory	odpůrců	demolice	
svým	úsilím	podpořil	senátor	Jaromír	Jermář	(ČSSD),	
předseda	senátního	výboru	pro	kulturu,	vědu,	školství	
a	petice.	Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

„A	nyní	mi	dovolte,	abych	promluvil	jako	praktikující	
architekt,	který	má	s	podobnými	kauzami	vyvolanými	
Klubem	Za	starou	Prahu	již	několikaleté	zkušenosti.	…	
při	každé	větší	stavbě	v	Praze,	kterou	naše	kancelář	
realizuje,	zažívám	negativní	kampaň	Klubu	za	starou	
Prahu.	Tato	kampaň	má	všechny	znaky	trestného	
činu	pobuřování,	případně	šíření	poplašné	zprávy…,“	
prohlásil	v	Senátu	Petr	Malinský.		
Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

Pražský	zastupitel	(ODS)	Ondřej	Pecha	na	veřejném	
slyšení	mj.	sdělil:	„Jsem	původně	povoláním	výtvarník,	
z	dějin	výtvarného	umění	jsem	měl	u	maturity	jedničku,	
…	to	znamená,	že	o	dějinách	umění	něco	vím.	…	Očeká-
val	jsem	od	dnešní	debaty	nějaký	nový	pohled,	protože	
já	jsem	hlasoval	pro	demolici	této	stavby	a	pro	náhradu	
této	stavby	novou	kvalitní	architekturou,	…	i	po	dnešním	
jednání	a	po	argumentech,	které	jsem	zde	slyšel,	nebo	
spíš	neslyšel,	bych	hlasoval	znova	úplně	stejně.“		
Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

Vedoucí	stavebního	odboru	městské	
části	Praha	1	Oldřich	Dajbych	nene-
chal	nikoho	na	pochybách,	jak	s	žá-
dostí	o	demolici	naloží:	„Ministerstvo	
místního	rozvoje,	které	metodicky	řídí	
stavební	úřady,	jednoznačně	říká,	
že	vlastník	budovy,	pokud	požádá	o	
odstranění,	má	na	to	právo,	a	pokud	
dodá	veškeré	podklady,	které	jsou	ne-
zbytné	k	projednání,	stavební	úřad	ne	
může,	stavební	úřad	mu	musí	vyho-
vět.“	Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

Investor	James	Lewis	Woolf	hovoří	
s	televizní	redaktorkou.	Možná	jí	říká	
podobně	jako	v	průběhu	svého	projevu	
na	veřejném	slyšení:	„Argument	
doktorky	Bečkové,	že	budova	stojí,	
jako	důkaz	pro	zachování,	je	jako	říci,	
že	my	všichni	bychom	měli	opravovat	
a	řídit	trabanty,	na	místo	pořízení	si	
nového	Rolls-Royce.“		
Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011



Ročník LI. (XII.) čísLo 2 / 2011        21

Ministr	Besser	vysvětloval	své	rozhodnutí	povolit	demolici	domu	1601/II	procesními	důvody:	
z	památkového	hlediska	je	prý	ministrův	krok	sporný,	ale	z	hlediska	právního	nešlo	celou	záležitost	

vyřešit	jinak.	Například	Mgr.	Tomáš	Erbák,	právník	a	člen	občanského	sdružení	Praguewatch	má	
ale	na	věc	jiný	názor…

BoHATý InVesToR sPoLU s ÚřADy BoURá PRAHU A Zákony

Tomáš	Erbák

Historický dům čp. 1601 na nároží opletalovy 
ulice a Václavského náměstí není jediným domem, 
který je v centru Prahy a její památkové rezervace 
na mušce investorů, kteří by na jeho místě rádi 
postavili něco modernějšího, ale hlavně vyššího a 
objemnějšího a tedy lukrativnějšího. Záměr offices 
Verdi, který má podle představ investora tento dům 
nahradit, svým rozsahem sice není tak monstrózní 
jako plánovaná zástavba ve vnitrobloku u Václav-
ského náměstí blíže k můstku, přesto kromě domu 
čp. 1601 a parcely po bývalých tiskárnách má 
nahradit i zadní trakt hotelu Jalta, který je ovšem 
prohlášen nemovitou kulturní památkou.

Při schvalování demolice těchto budov chráně-
ných podle zákona o státní památkové péči se již 
investor dostal do závěrečné fáze, přičemž se znovu 
potvrdilo, že výklad právních předpisů je především 
závislý na tom, jak bohatý a vlivný subjekt žádá o 
vydání rozhodnutí.

	
Pohled	do	jednacího	sálu	Senátu	PČR	ve	Valdštejnském	paláci	po	skončení	veřejného	slyšení.		

Na	některé	z	následujících	plenárních	schůzí	senátu	bude	projednáno	usnesení	Senátu	PČR	k	petici	–	Veřejnému	
občanskému	protestu	–	Klubu	Za	starou	Prahu.	Foto	J.	Navrátil,	23.	9.	2011

Investor nejdříve v roce 2007 usiloval o zrušení 
prohlášení zadního traktu hotelu Jalta za kulturní 
památku, tedy postupoval pokud ne s úctou ke 
kulturně-historickému dědictví Prahy, tedy aspoň 
podle zákona. nicméně když zjistil, že zrušení sta-
tusu kulturní památky hotelu Jalta nebude na mi-
nisterstvu kultury průchozí, zvolil postup již méně 
legální. ke spolupráci si přibral odbor kultury a 
památkové péče magistrátu hl.m. Prahy, o němž je 
známo, že s investory spolupracuje dobře a rád. To 
odbor kultury a památkové péče (v čele s dnes již 
kultovním „ochráncem“ kulturních památek, mgr. 
kněžínkem) potvrdil při vydání svého závazného 
stanoviska, které slouží jako podklad pro vydání 
rozhodnutí o odstranění stavby stavebním úřadem 
a závazným způsobem řeší otázku souladu záměru 
odstranění stavby z hlediska ochrany kulturních 
památek.
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Architektonická	hodnota	domu	je	od	začátku	sporem	ostrých	diskusí:	většina	odborníků	ji	hájí,	
Magistrát	a	investor	(jištěný	posudkem	Zdeňka	Lukeše)	považují	za	nulovou.	Historik	umění	PhDr.	
Martin	Mádl,	PhD.,	vědecký	pracovník	Ústavu	dějin	umění	AV	ČR	a	člen	Klubu	Za	starou	Prahu,		

však	také	připomíná,	že	hodnota	Kozákova	není	jen	v	jeho	architektuře.

Dům BeZ oBčAnky

Martin	Mádl

Toto závazné stanovisko je v hrubém rozporu se 
zákonem a ignoruje jak status kulturní památky 
hotelu Jalta, tak i nesouhlasné stanovisko ná-
rodního památkového ústavu (odborná instituce 
památkové péče, kterou vzhledem k nedostatku 
jejich pravomocí někdy lobbistům ani nestojí za to 
zpracovávat). na tyto a ještě řadu dalších nezákon-
ností závazného stanoviska upozornila Památková 
inspekce ministerstva kultury (její ředitel Jiří Var-
haník byl ministrem Besserem odvolán krátce po té, 
co si na něj investor u ministra v souvislosti s touto 
kauzou písemně stěžoval a žádal vyvození personál-
ních důsledků, ale neodbíhejme od tématu).

chvíli se zdálo, že záměr investora byl zmařen, 
když ministerstvo kultury svým ojedinělým rozhod-
nutím v přezkumném řízení závazné stanovisko 
zrušilo. Rozhodnutí bylo vydáno v tzv. zkráceném 
přezkumném řízení, což bylo zcela na místě, pro-
tože hrozilo, že investor může každou chvíli podat 
ohlášení záměru odstranění stavby a za takové 
situace by už nemusel být dostatek času na pro-
vedení klasického přezkumného řízení. Rozhodnutí 
ministerstva bylo nejenom správné, ale byla to 
jediná možnost, jak bezpečně zabránit škodě na 
památkovém fondu Prahy, která se blížila zavině-
ním pražského magistrátu a investora.

Ukázalo se však, že finanční moc investora u nás 
má stále ještě navrch nad hodnotami, jakými jsou 
ochrana kulturních památek a právní stát. ministr 
Besser na základě rozkladu investora rozhodnutí 
ministerstva zrušil.

samotné rozhodnutí ministra o rozkladu je při-
tom nezákonné. Jediným důvodem, o nějž se toto 
rozhodnutí opírá, je údajná ochrana práv inves-
tora nabytých v dobré víře na základě závazného 
stanoviska. Závazné stanovisko orgánu státní 
památkové péče však není správním rozhodnu-
tím, které by zakládalo práva nebo povinnosti. Je 
to pouze podklad pro pozdější vydání rozhodnutí 
stavebním úřadem. Je proto pojmově vyloučeno, 
aby investor ze závazného stanoviska nabyl jaká-
koliv práva. Argumentace ministra je jen chabou 
zástěrkou, která může obstát leda v očích práva 
neznalé veřejnosti.
nyní se blíží poslední fáze dramatu, kdy investor 
podá ohlášení záměru odstranění stavby staveb-
nímu úřadu městské části Praha 1. Jeho vedoucí, 
Ing. oldřich Dajbych, už při jednání senátního vý-
boru pro kulturu dal jasně najevo, že mu občanské 
protesty narušující solidní práci na rozvoji města 
nejsou po chuti a že se chystá přísně se přidržo-
vat metodického pokynu ministerstva pro místní 
rozvoj, podle něhož má mít vlastník stavby právo 
ji zbourat, kdykoliv si usmyslí. není tedy pochyb 
o tom, že stavební úřad demolici povolí (případně 
vůbec nezahájí řízení o odstranění stavby a investor 
nabude právo k demolici po uplynutí 30 dnů od 
ohlášení záměru), bude to již jen úřednická ruti-
na. Špinavou práci už koneckonců odvedl odbor 
kultury a památkové péče magistrátu hl. m. Prahy 
a sám ministr kultury.

(Text	byl	napsán	pro	blog	na	praguewatch.cz)

o domu čp. 1601/II na Václavském náměstí se 
v těchto dnech hodně mluví a píše. Jedná se o his-
torickou budovu na území Pražské památkové re-
zervace, zapsané na seznamu světového kulturního 
dědictví Unesco. Přesto, že je v dobrém stavu a 
slouží svému účelu, by měl být na přání investora, 
se souhlasem magistrátu hl. m. Prahy a ministra 
kultury čR, zbořen. Jedním z důvodů, proč by 
měl být zbořen, je fakt, že tento dům není zapsán 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních pa-
mátek čR, v němž jsou evidovány stavby, úředně 
prohlášené za památku. To však ještě neznamená, 

že proto nemůže být a není památkou. říkat to je 
jako tvrdit, že rostlina, kterou nepopsal botanik, 
není rostlinou, nebo že člověk, který nemá občan-
ský průkaz, není člověkem. nehledě na to, že dům 
na Václavském náměstí jako památka sice nemá 
„občanku“, zato ale „vízum“ od Unesco: nachází 
se totiž v památkové rezervaci, zapsané na seznamu 
světového kulturního dědictví.

o architektonických kvalitách domu na Vác-
lavském náměstí, jehož stávající podobu navrhli 
kolem roku 1920 architekt Bohumír kozák a Jo-
sef Zasche, bylo už leccos řečeno. Je to zajímavá 
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stavba, na níž je klasické architektonické tvarosloví 
transformováno do výtvarně aktuálních kubizují-
cích forem – tradiční architektonické hodnoty tu 
jsou reinterpretovány zcela moderním způsobem. 
Pozoruhodný je důstojný ráz domu, který přes svou 
monumentalitu harmonicky ladí s okolní zástavbou 
a nechává vyznít hlavní dominantě náměstí, budo-
vě národního muzea. Zároveň se jedná o příklad 
velmi zajímavého, slohově výrazného, avšak stále 
ještě jen nedostatečně poznaného proudu moder-
nistické architektury. svůj význam má tento dům 
i v díle Bohumíra kozáka, za kterým stojí celá řada 
pozoruhodných architektonických a urbanistic-
kých projektů (radiostanice v Poděbradech, dům 
Riva v Holešovicích, budova telefonní a telegrafní 
ústředny na Žižkově, obchodní dům Avion na Vác-
lavském náměstí, hospodářská škola v čáslavi, 
českobratrský sbor ve střešovicích, komplex ma-
sarykova sociálního ústavu v krči a řada dalších 
návrhů a realizací).

To samo o sobě by nejspíš mělo stačit, abychom 
dům mohli a také měli považovat za architektonic-
kou kulturní památku. Jenže tak úplně jednoduché 
to s památkami není – mohou totiž mít i různé 
jiné, než jen umělecké či architektonické hodno-
ty. Uvedený dům se nachází na místě, s nímž se 
běžně identifikují občané české republiky. V jejich 

a dál? V tuto chvíli by se mohla zdát kauza definitivně prohraná. Ale není tomu tak. Zájem o osud 
ohroženého domu zdaleka neopadl a to ani mimo kruhy tradičních milovníků památek. Zároveň také 
ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti, jak plánovanou demolici zvrátit. kauzu se tedy vyplatí i nadále 
sledovat – a případně s ve správný čas zapojit…

                    Jakub	Bachtík

historické paměti je Václavské náměstí místem 
tradičního setkávání, ale také dějištěm událostí, 
které považujeme za mezníky v dějinách českého 
státu – mimo jiné i místem vyhlášení českosloven-
ské republiky roku 1918 či místem protestů proti 
totalitním režimům, včetně těch v listopadu roku 
1989. Tedy i to, že se dům nachází v horní části 
Václavského náměstí, z něj v kontextu českých 
dějin vytváří památku – médium něčeho, co si lidé 
pamatují a k čemu se hlásí. A památku z něj dělá 
konečně i to, že se v jeho blízkosti lidé potkávají, 
setkávají, nacházejí – výraz sejít se „u koně“ je 
přeci pojmem, který je srozumitelný i bez dalšího 
vysvětlování. Asi to cítí občané, kteří vystupují na 
ochranu domu čp. 1601/II ve chvíli jeho ohrožení, 
podepisují petice a prohlášení, a letos v červnu 
kvůli němu dokonce vyšli do ulic. ovšem i tím se 
dům stává památným.

netrvejme na tom, aby na postech úředníků a 
politiků, kteří rozhodují o památkách, seděli právě 
historikové umění či architekti. měli by tam však 
být lidé, kteří dokážou kultivovaně rozlišovat mezi 
památkou a domem, zapsaným či nezapsaným do 
úředního seznamu památek, kteří respektují právo 
společnosti mít své památky – právo, které patří 
k oněm uvedeným na Listině základní lidských 
práv a svobod.
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PřesTAVBA DomU U DRAHomířInA sLoUPU V LoReTánské ULIcI  
nA HRADčAnecH 

PRo knIHoVnU VácLAVA HAVLA PoDnIkATeLem ZDeňkem BAkALoU

Stanovisko	Klubu	Za	starou	Prahu

na jaře tohoto roku se Domácí rada klubu sezná-
mila s projektem přestavby historického domu čp. 
108-IV na Loretánském náměstí na sídlo knihovny 
Václava Havla. Autorem návrhu rekonstrukce je 
španělský architekt Ricardo Bofill, jehož českým 
spolupracovníkem je marek Tichý z ateliéru T a k 
Architects. Vedle sídla knihovny má být část domu 
přeměněna v soukromou rezidenci pana Zdeňka 
Bakaly, který přestavbu financuje. Vzhledem k 
památkové závažnosti případu vydává klub Za 
starou Prahu toto stanovisko.

Dům zvaný „U Drahomířina sloupu“ je situován 
v jedné z nejcennějších a nejautentičtějších části 
historického města. stejně jako většina sousedních 
historických objektů prošel i dům čp. 108-IV během 
staletí velmi složitým stavebním vývojem. Dnešní 
čtyřkřídlá budova s ústředním dvorem vznikla 

spojením dvou renesančních domů vystavěných ve 
druhé polovině 16. století, z nichž horní dům – při 
Loretánském náměstí – byl vystavěn na gotickém 
sklepení. Výrazné změny proběhly roku 1725, 
kdy byla provedena barokizace interiérů, z nichž 
se dodnes v jižním křídle – při Úvoze – dochovala 
unikátní fresková a štuková výzdoba. V této části 
objektu byla také ve 20. letech 20. století vystavě-
na nástupní síň s krbem a působivým dřevěným 
schodištěm, jehož vznik souvisel s proměnou 
jižního křídla v rozlehlou obytnou rezidenci, v níž 
po roce 1948 bydlela i manželka druhého česko-
slovenského prezidenta paní Hana Benešová. Dům 
jako celek je dochován v překvapivé autentické 
podobě a nachází se v něm mnoho hodnotných 
architektonických detailů. mezi nejcennější partie 
domu patří vedle rezidenčního bytu i vzdušné a 
malebné nádvoří, jehož autenticita je podtrže-
na barokní sliveneckou mramorovou dlažbou. 
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Vizualizace	úpravy	nádvoří	pro	Knihovnu	Václava	Havla

	

součástí schváleného projektu přestavby domu 
jsou razantní zásahy, které jeho historickou i umě- 
leckou hodnotu výrazně narušují. Jedná se zejmé-
na o tyto záměry:

• podkopání celého nádvoří, které by zničilo cenné 
archeologické terény a ohrozilo historické kon-
strukce domu,

• zastřešení dvora v úrovni druhého patra, které by 
z malebného volného nádvoří učinilo utilitární sou-
část provozu budovy a které je v přímém rozporu 
s metodickým pokynem nPÚ, dle nějž jsou „dvory, 
dvorky a nádvoří podstatným prvkem skladby 
historických staveb“, přičemž „kulturní hodnota 
charakteristické součásti skladby historické archi-
tektury nezávisí na velikosti dvora ani na nároč-
nosti výtvarného ztvárnění dvorních fasád.“

• podsklepení jižního křídla a prokopání skály ve 
svahu do Úvozu pro bezpečnostní archiv s garáží, 
které by razantně narušilo historické konstrukce 
i vzhled fasády do Úvozu a mohlo vážně ohrozit 
statiku samotného domu,

• vybourání ústředního schodiště v severním křídle 
domu, které bylo vystavěno ve dvacátých letech  
20. století, a jehož náhrada jiným schodištěm by 
nutně vedla razantním zásahům do dalších histo-
rických konstrukcí.

 

všechny tyto navržené zásahy je bohužel nutno 
označit za velmi sporné a z hlediska historic-
kého domu naprosto nepřiměřené. narušení 
archeologického terénu podkopáním nádvoří, 
prokopání skály kvůli přístupu do garáže či 
utilitární zastřešení malebného historického 
dvora mají razantní dopady nejen na historickou 
podstatu dotčeného domu, ale – jako závažný 
precedent – i na další domy této mimořádně 
cenné a autentické části Pražské památkové 
rezervace.

klub Za starou Prahu si velmi váží Václava Havla 
i jeho knihovny, která bezesporu patří mezi nejvý-
znamnější soukromé kulturní instituce v Praze. Roz-
hodně v principu nezpochybňujeme záměr umístit 
knihovnu do renovovaného historického objektu. 
Předložený projekt však namísto renovace domu 
bohužel přináší razantní proměnu, která se velmi 
negativně dotýká jeho památkové podstaty. Je zjev-
né, že mnohé zásahy zde logicky vyplývají z naddi-
menzovaného stavebního programu, jehož součástí 
je překvapivě i luxusní soukromá rezidence sponzo-
ra, zcela oddělená od samotné instituce knihovny. 
Domníváme se, že realizace tohoto sporného pro-
jektu by nevratně poškodila nejen historický dům 
„U Drahomířina sloupu“, ale i pověst samotné 
knihovny Václava Havla. I z tohoto důvodu vyzý-
váme investora, aby od razantní přestavby domu 
ustoupil a hledal jiné způsoby, jak zajistit knihovně 
Václava Havla adekvátní zázemí a sídlo.

Praha,	18.	5.	2011
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Komentář	k	záměrům	přestavby	
domu	u	Drahomířina	sloupu

Architektonická studie úpravy domu 
pro nové sídlo knihovny Václava 
Havla v domě U Drahomířina sloupu 
byla vypracována známým španěl-
ským architektem Ricardo Bofillem 
ve spolupráci s českým architektem 
markem Tichým. chvályhodné jis-
tě je, že byl pro knihovnu vybrán 
mezinárodně uznávaný architekt, 
bohužel však nelze než konstatovat, 
že chystané razantní změny nemůže 
ospravedlnit ani jméno tohoto slav-
ného autora.

Jednu z těchto změn předsta-
vuje zastřešení dvora – původně 
plánované až ve čtvrtém podlaží a 
předpokládající značné zásahy do 
konstrukcí domu, podle požadavků 
magistrátu nakonec redukované na 
menší konstrukci v úrovni stropu 
třetího nadzemního podlaží. Přesto 
by se však mělo jednat o největší 
zastřešený dvůr v celém přilehlém 
okolí Hradčan. Už z principu jde 
přitom o velmi nežádoucí jev – každý 
dům v památkové rezervaci je totiž 
chráněný jako celek včetně poměru 
zastavěných a nezastavěných ploch.  
Zastřešením se tedy degraduje jeho celkový cha-
rakter i samotný prostor dvora, který  má své 
kvality sdíleného otevřeného intimního prostoru 
domu. Zastřešení navíc vede téměř vždy ke změ-
ně fungování objektu a přináší s sebou většinou 
další negativní zásahy do stavby. V případě domu  
U Drahomířina sloupu si například podle architek-
tů nové zastřešení a využití dvora vynucovalo také 
kompletní zasklení pavlačí. To naštěstí  architek-
tům povoleno nebylo.

nejedná se tu tedy o žádné přidání současné 
vrstvy kvalitní moderní architektury, jak se sna-
ží tvrdit český spolupracovník architekta Boffila 
marek Tichý, ale o čistě utilitární řešení maxi-
málního využití volné plochy dvora. Přesto snahy 
zdůvodnit tento záměr jsou různé: „Samostatným	
fenoménem	je	pak	úprava	dvora,	který	se	promění	
ve	skleněné	atrium.	Tento	prvek	není	jen	dalším	z	
mnoha	 zasklení	 pražských	 dvorů,	 je	 ztělesněním	
myšlenky	knihovny	jako	transparentního	prostoru	
pro	vzdělávání,	setkávání	a	dialog.”1 

“Dispoziční	řešení	lze	popsat	tak,	že	jižní	křídlo	
směrem	do	ulice	Úvoz	nebude	z	hlediska	užívání	a	
dispozic	výrazně	změněno“, říkají autoři projektu.2 

1  ARcHITekT 3/2011, autorská zpráva, str. 17.

2  ARcHITekT 3/2011, autorská zprá tr. 17.

Zde je ale potřeba uvést, že pod tuto část objektu je 
projektován tzv. bezpečnostní archiv včetně garáže, 
což bude obnášet vytvoření dalších dvou podzem-
ních podlaží pod již stávající renesanční sklepy. 
Aby se vůbec mohly udělat tyto podzemní prostory, 
bude nutné celý dům drasticky podchytit moder-
ními technologiemi, aby nedošlo k jeho zhroucení. 
Podzemní prostory budou totiž vysekávány přímo 
do skály, na níž je dům postaven. 

s vytvořením podzemních prostorů souvisí také 
vybudování nových vstupních otvorů z ulice Úvoz. 
Původně zde byla navržena dvoje garážová vrata 
a další nový vchod – nevhodný svými rozměry  
i tvaroslovím. magistrát připustil realizovat jeden 
garážový vjezd a nový vchod požadoval redukovat. 
ovšem i tyto prvky představují příliš razantní zá-
sahy vzhledem k místu, o které se jedná. Zástavba 
v této lokalitě má totiž svůj zvláštní charakter, 
daný sevřeným architektonickým souborem domů, 
vystavěných na skalnatém terénu. Domy tu tvoří 
dominantní hranu hradčanského ostrohu, která 
je nezastupitelná v panoramatu celých Hradčan. 
A právě do této zástavby, tvořící hráz nad údolím 
Velké strahovské zahrady, ale zároveň s velmi 
jemně řešenou fasádou jen pomocí soklu, hlavní 
konzolové římsy a dalších parapetních říms, by 
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garážová vrata znamenala nesmírně necitlivý vstup. 
Došlo by k narušení celistvosti tohoto místa, při-
čemž garážová vrata by se mohla uplatňovat navíc 
i při pohledech z města směrem k Úvozu. 

Také z archeologického hlediska se jedná o velmi 
cennou lokalitu. Tato oblast byla osídlená od dob 
raného středověku a v místech dnešního Loretán-
ského náměstí se nacházelo pohřebiště. Již dříve  
v severní části domu byly nalezeny kosterní ostatky, 
které mohou souviset s tímto pohřebištěm, a tak se 
dají předpokládat další významné nálezy. Též není 
bez zajímavosti, že na jiné domy v této lokalitě se 
vztahuje tzv. archeologická konzerva – to znamená, 
že je vyloučeno na tomto místě jakkoli zasahovat do 
archeologického terénu. Je jen shodou okolností, že 
u domu čp. 108 tato “konzerva” zatím nebyla vyhlá-
šena. Právě toho využil investor, když svůj projekt 
postavil na razantním podkopání celého domu, 
přestože se jedná o neméně cennou lokalitu.

nejzávažnějším problémem se ale jeví statické 
zajišt’ování historických konstrukcí domu, kvůli 
vytvoření podzemních prostor. Jak se lze dočíst  
v magistrátním závazném stanovisku, půjde o trva-
lé podbetonování domu, které bude obnášet takové 
zásahy, jako jsou tryskové injektáže, mikropiloty 
nebo stažení objektu systémem táhel. V místě 
dvora by pak měla být vytvořena železobetonová 
monolitická krabicová konstrukce. kromě těchto 
zásahů, týkajících se podkopání domu, by v jeho 

nadzemních prostorách měly být umístěny také 
výtahové šachty. Počítá se přitom s tím, že by měly 
být vedeny skrze stávající klenby a bude-li třeba 
klenby zachovat, pak budou zajištěny železobeto-
novou skořepinou a systémem železobetonových 
žeber.3 Z uvedeného popisu jasně vyplývá, že dům 
je pro stávající nároky knihovny naprosto nevhodný 
a snaha sem knihovnu v tomto rozsahu umístit 
povede k výraznému poničení této památky.

Projekt knihovny Václava Havla se momentálně 
nachází v průběhu schvalovacího procesu územní-
ho řízení. své stanovisko vydalo již pražské územní 
pracoviště národního památkového ústavu, které 
veškeré razantní zásahy jednoznačně zamítlo. Pro-
jekt si ovšem prorazil cestu u památkového odboru 
magistrátu, který je  tím, kdo o celé věci rozhoduje. 
magistrát sice zabránil několika dílčím zásahům 
(zasklení pavlačí, skleněná akustická stěna ve 
dvoře, dvoje garážová vrata z ulice Úvoz), ostatní 
ale připustil. Díky němu má tedy investor svolení 
k zastřešení, podkopání celého dvora a prokopání 
několika úrovní sklepů do skály, s čímž zároveň 
povolil také veškeré statické zajištění domu před-
stavující mohutnou betonovou injektáž pod celým 
domem. Připustil tak jeden z nejrazantnějších vstu-
pů do lokality Hradčan, do jednoho z nejcennějších 
míst Prahy, které je vzácné i svojí nedotčeností  
a autenticitou.

3  Závazné stanovisko oPP mHmP, viz.: (odkaz)
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na obrázku je renesanční schodišt’ová 
věž, přímo za ní ve vnitřních prostorách 
domu se nachází další schodiště, jež má 
být demolováno. Dobře je na fotografii  
vidět dnešní plně funkční napojení pa-
vlačí na schodišt’ovou věž. Tento prvek 
dělá stavbu i zajímavější – procházet  
z pavlače na pavlač skrze ztemnělou věž 
po patrové podestě kamenného šneko-
vého schodiště je docela dobrodružné. 
Projekt ale z neznámých důvodů s tímto 
funkčním propojením nepočítá a buduje 
novou lávku zvenčí kolem schodišt’ové 
věže. Vyměněné by podle vizualizací mělo 
být také malé schodiště s kamennými 
stupni ve dvoře, po kterém se vchází 
přímo do věže.

V interiérech celého domu se dodnes dochovalo 
několik cenných architektonických prvků, jako 
jsou fabiony, renesanční klenby s hřebínky či 
pilastry s čabrakovými hlavicemi. V některých 
místnostech západního křídla se nacházejí také 
renesanční portálky, většina dveří je  z druhé po-
loviny 19. století. V jižním křídle (tzv. rezidence) 
se nacházejí reprezentační místnosti, které byly ve 
dvacátých letech 18. století barokně přestavěny. Ve 
dvou sálech se dodnes zachovaly nástropní malby 
obklopené jemnou štukovou a reliéfní výzdobou. 
První z fresek je umístěna ve středním vykrajova-
ném obdélném zrcadle, které nese několik malých 
putti, a zobrazuje Apollona. V nárožích stropu jsou 
pak kruhové medailony čtyř ročních období. Druhá 
freska je umístěna v zrcadle oválném a představuje 
výjev ze života Athény a Hérakla. Také tato malba 
je obklopena jemným štukovým dekorem, převážně 
rostlinným, a antikizujícími reliéfy mužů a žen. 
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Dnešní malebné nádvoří s pavlačemi také pro-
šlo  vývojem.  V průběhu 16. století, kdy byl dům 
téměř od základů nově vystavěn, byly fasády do 
dvora opatřeny renesančními arkádami. Ty se 
dnes snad nacházejí ve hmotě zdiva, protože byly 
překryty dalšími přestavbami, při kterých byl dvůr 
osazen pavlačemi. spodní pavlače jsou vyklenuté 
na omítaných krakorcích a spolu s vrchními jsou 
vybaveny klasicistním tyčovým zábradlím.4 Vrchní 
pavlač severního křídla je krytá pozdější, ale pů-
vabnou šindelovou stříškou. Podle projektu by na 
jejím místě měla být do zdiva zakotvená plošina, na 
níž bude možno upevnit zastřešení dvora. některé 
části pavlačí byly zazděné při úpravách ve 20. le-
tech. Tyto nově vzniklé prostory byly upraveny na 
vstupní halu rezidence a jsou spolu s celým domem  
chráněny statutem kulturní památky.

 

4  viz. závazné stanovisko oPP mHmP

Podlahy v těchto sálech jsou pokryty diagonálně 
skládanými parketami s malou růžicí uprostřed. 
Výrazné úpravy proběhly i ve dvacátých letech 20. 
století, kdy zde byla přestavována hlavně vstupní 
hala rezidence. Vzniklo zde podle projektu archi-
tekta kohna nástupní schodiště a dřevěné obložení 
haly s pískovcovým krbem.5

Anna	Kusáková

Pavla	Priknerová

5  Pavel VLček a kol. (ed.): Umělecké památky Prahy. Pražský 
hrad, Hradčany, Praha 2000, str. 332.
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Staroměstský	břeh	na	kolorovaném	mědirytu	Ludvík	Kohla	z	roku	1793.	Neregulovaný	břeh	byl	využíván	
k	různým	hospodářským	činnostem.	Velká	budova	v	pravé	části	vyobrazení	je	obecní	solnicí.	Muzeum	hl.	m.	Prahy

smeTAnoVo náBřeŽí - ZTRAcená oáZA nA BřeHU VLTAVy

Občanské	sdružení	Auto*Mat	přišlo	letos	na	konci	prázdnin	s	ambiciózním	plánem:	odstranit	z	neustále	
ucpaného	Smetanova	nábřeží	automobilovou	dopravu	a	zřídit	zde	pěší	zónu.	Historie	promenády	podél	

Vltavy	ukazuje,	že	tento	pokus	má	smysl.

Při pohledu na hromadu zásadních pražských 
dopravních kauz a problémů se může zdát, že od-
stínit dopravu z krátkého úseku na starém městě 
je jen nepodstatný detail. Jenže detail to není. Akce 
Auto*matu1 totiž dobře vystihla místo, jehož oživení 
bude mít příznivé důsledky v rozměru celého centra 
Prahy – a to nejen z hlediska dopravy.

Praha	pod	nánosem	dopravy

Hustá automobilová doprava působí na některé 
části města podobně, jako levný kečup na libo-
volné jídlo: dokonale přebíjí původní, jemnou a 
rafinovanou chut’ a nahrazuje ji svým vlastním, 
univerzálním šmakem. I město pod nánosem aut 
ztrácí svou původní tvář – je jedno, jestli jste na 
promenádě u řeky, historickém náměstí, na širo-
kém bulváru nebo na parkovišti. Pokud jsou tam 
s vámi i kolony aut, je tím hlavním, co vnímáte, 
jejich hluk a zápach. 

Právě smetanovo nábřeží je příkladem oblasti, 
ze které dopravní zátěž a rutina setřela původní 

1  Podrobnosti zde: http://www.auto-mat.cz/smetanovo-nabrezi/, 
vyhledáno 28. října 2011

kouzlo a zahalila její potenciál pro městský život. 
Těch několik set metrů, které dnes raději rychle 
procházíme, má totiž vše potřebné k tomu, aby se 
z nich stal jeden z nejpřitažlivějších koutů Prahy: 
nádherný výhled na Hrad a Vltavu, vkusné a vý-
stavní památky, park, spoustu místa k procházení 
a jednotu danou urbanistickým konceptem.

Praha	se	probouzí	a	přestavuje

V historii rozvoje Prahy má budování smetanova 
nábřeží přímo navazující na stavbu řetězového mos-
tu Františka I. zvláštní místo. Šlo vlastně o jeden 
z prvních moderních urbanistických projektů bu-
doucí nové Prahy a jeden z prvních kroků k tomu, 
aby z ní vzniklo nové moderní velkoměsto.2

Praha se stala „velkým městem“ už v roce 1784, 
kdy byla pod vedení jednoho magistrátu nedobro-
volně spojena původní čtyři města pražská – nové 
a staré město, malá strana a Hradčany.3 celý krok 
měl dát městu možnost efektivněji spravovat svůj 

2  LíBAL Dobroslav: Praha 19. století, in: VLček Pavel a kol.: 
Umělecké památky Prahy. staré město, Josefov, 1996 Praha, 38

3  míkA Zdeněk: Dějiny Prahy v datech, 1999 Praha, 123
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Staroměstský	břeh	z	Petřína	na	dvou	ocelorytech	Vincence	Morstadta	z	let	1835	a	1852.	Oceloryty	byly	vytištěny	
ze	stejné	desky,	ale	pro	druhé	vydání	byl	obraz	aktualizován.	Kromě	dámy,	která	si	navlékla	módní	pelerínu,	byla	

též	nově	zobrazena	fronta	klasicistních	domů	na	novém	nábřeží.	Muzeum	hl.	m.	Prahy,	výřezy

budoucí rozvoj. Jenže ani přes růst počtu obyvatel 
a sílící pražský průmysl se Praha dlouho nehnula 
z místa. napoleonské války, nedostatek financí a 
patrně i nepřítomnost silné osobnosti v pozici pri-
mátora způsobily, že na skutečný začátek svého 
rozvoje si město muselo počkat až do třicátých let 
19. století. Právě tehdy začala Praha přizpůsobo-
vat své fungování nárokům moderní doby – byla 
dobudována první kanalizace, dlážděny ulice, sta-
věny velké silnice ven z města, zaváděno plynové 

osvětlení nebo veřejné omnibusy.4 Bylo otázkou 
času, kdy se objeví myšlenka pozvednout město 
také ambiciózní novou výstavbou.

Praha měla v té době mimořádné štěstí na 
člověka, který s takovými myšlenkami přicházel. 
nejvyšší purkrabí království českého karel chotek 
byl nejen výborný organizátor, který dokázal své 
nápady uvádět v život a dotahovat do konce, ale 

4  BĚLInA Pavel a kol.: Dějiny Prahy II., od sloučení pražských 
měst v roce 1784 do současnosti, 1998 Praha, 60-66
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Staroměstské	mlýny	před	stavbou	Wiehlovy	novorenesanční	vodárenské	budovy	a	část	nábřeží,	kde	se	dosud	
mísí	klasicistní	budovy	se	starší	zástavbou	„přednábřežní“.	Foto	F.	Fridrich,	kolem	1865.	Muzeum	hl.	m.	Prahy					

byl to také člověk, který svému městu rozuměl. 
Založení obecních sadů na Hradbách, zbudování 
silnice nazvané později pietně chotkova, propo-
jení Vyšehradu a nového města a další projekty 
(které inicioval ve spolupráci s primátory Petrem 
sporschilem a Josefem müllerem)5 vedly většinou 
nejen ke zpříjemnění života v metropoli, ale také 
pomáhaly vlévat život do těch částí Prahy, které 
byly zanedbávané a měly přitom pro město velký 
potenciál. Díky chotkovým iniciativám a zásahům 
– které probíhaly na pozadí společenského oživení 
v českém království – Praha postupně nabírala 
sebevědomí pro první velkolepé urbanistické akce. 
energie nashromážděná v nově se rozvíjející met-
ropoli tak dala vzniknout i plánům na nový most 
a nábřeží. 

Praha	se	obrací	k	řece

Že se zástupci Prahy soustředili zrovna na projekt 
tohoto druhu, je zcela logické. na levém břehu 
Vltavy pomalu vyrůstalo budoucí průmyslové 
centrum.6 Jedinou spojnicí mezi oběma břehy byl 
přitom středověký karlův most, který tak tak stačil 
k nejnutnějšímu propojení historických pražských 
měst. není divu, že úvahy o výstavbě druhého 
mostu se objevovaly přinejmenším od začátku 19. 
století.7 konkrétní projekt se dal ovšem do pohybu 
až o několik desetiletí později.

o stavbě mostu se totiž definitivně rozhodlo až 
v roce 1837.8 Vybráno pro něj přitom bylo místo 

5  LeDVInkA Václav, PeŠek Jiří: Praha, 2009 Praha, 443-445

6  HRůZA Jiří: město Praha, 1989 Praha, 159

7  JAnák Pavel: Praha 19. století, in: Jak rostla Praha, 1939 
Praha, 111-113 

8  Ibidem, 111

mimořádně příhodné: na pravém břehu most na-
vazoval přímo na promenádu nových alejí (dnešní 
národní třída) a na druhé straně ústil do míst, 
která byla dost blízká jižní malé straně i smícho-
vu. Tak rozsáhlé dílo bylo samozřejmě mimořádně 
nákladné, a proto byla pro jeho výstavbu založena 
akciová společnost. Její akcie skupovali příslušníci 
šlechty a bohatých českých podnikatelů a pomáhali 
tak shromažd’ovat kapitál pro celý podnik. V roce 
1838 bylo upsáno 385 000 zlatých9 a mohlo se 
začít s přípravami stavby: ještě týž rok byl vypsán 
konkurz a rok později schválen výsledný projekt. 
mohlo se začít stavět.

Projekt mostu vypracovali architekt Jan straka 
a inženýr Bedřich schnirch.10Jeho podíl byl o něco 
významnější: Pražští představitelé se totiž rozhod-
li dát šanci tehdy moderní a technicky odvážné 
stavbě řetězového mostu, technologii, kterou právě 
schnirch v čechách prosazoval. stavba začala roku 
1839. Prováděla ji firma předního českého podni-
katele Vojtěcha Lanny, která byla schopna práci 
dokončit relativně rychle: už roku 1841 mohl být 
druhý stálý most v Praze otevřen.11

se stavbou mostu byla pevně spojená i idea 
nábřeží. Pavel Janák naznačuje, že bylo dokonce 
stěžejní částí celé akce: stavy si prý totiž měly roku 
1836 odsouhlasit stavbu pomníku pro Františka I. 
Vybraly si pro to místo na břehu řeky a jejich záměr 
se postupně vyvinul ve stavbu mostu (která údajně 
začala zároveň se stavbou nábřežní zdi). například 
Jiří Hrůza však celou situaci vidí opačně – teprve 

9  JAnáček Jaroslav a kol.: Dějiny Prahy, 1964 Praha, 429 

10  LeDVInkA Václav, PeŠek Jiří: Praha, 2009 Praha, 443

11  LíBAL Dobroslav: Praha 19. století, in: VLček Pavel a kol.: 
Umělecké památky Prahy. staré město, Josefov, 1996 Praha, 38
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Smetanovo	nábřeží	dnes	tvoří	panorama	Starého	Města.	Foto	Jakub	Bachtík,	22.	11.	2011

stavba mostu si podle něj vyžádala řešení přilehlého 
okolí.12 Tento rozpor není nutné rozsoudit (i když 
je pravděpodobnější, že se mýlil Janák). Už z něho 
samotného je totiž patrné to nejdůležitější – a sice 
že stavbu mostu a nábřeží nejde od sebe oddělovat, 
šlo o dvě stavební akce, které byly součástí jedné 
klíčové proměny pravého vltavského břehu. svěd-
čí o tom ostatně i fakt, že obě byly připravovány 
zároveň.

stavba nábřeží se totiž vedle nového mostu přímo 
nabízela. Vltavské břehy nebyly do poloviny 19. 
století tou nejpřitažlivější částí města. řeka byla vy-
užívána pragmaticky jako zdroj vody, jako odpadní 
stoka nebo pro dopravu. nad rámec své užitečnosti 
už pro Pražany příliš zajímavá nebyla, a tak se k ní 
město obracelo zády: byla zde skladiště i skládky, 
mlýny a rybářské chatrče, zadní dvory domů a pro-
vozy, které buď zapáchaly, nebo byly nebezpečné a 
nehodily se do centra města (např. na dnešní kři-
žovnickou ulici navazovala  sanytrová, neb se zde 
skladoval ledek k výrobě střelného prachu)13 – Jiří 
Hrůza pražský břeh Vltavy charakterizoval výstižně 
jako periferii uprostřed města.14 mít takovou peri-
ferii hned vedle nově vznikající inženýrské chlouby 
ale nebylo nejvhodnější a také proto si celý prostor 
při vyústění mostu  žádal nějaké řešení. 

V soutěži byl nakonec vybrán projekt profesora 
pražské techniky Bedřicha Gruebera,15 který rea-
lizovala opět Lannova firma. stavba nábřežní zdi 
a celého prostoru nové promenády začala hned 

12  HRůZA Jiří: město Praha, 1989 Praha, 159

13  BečkoVá kateřina: Průvodce po Langweilově modelu Prahy, 
1986 Praha, 77

14  HRůZA Jiří: město Praha, 1989 Praha, 158

15  LíBAL Dobroslav: Praha 19. století, in: VLček Pavel a kol.: 
Umělecké památky Prahy. staré město, Josefov, 1996 Praha, 38

s dokončením mostu roku 1841 a protáhla se až 
do roku 1845. nové výstavbě přitom už od roku 
1839 předcházely náročné přípravy. Projektu totiž 
musela ustoupit starší pobřežní zástavba, převážně 
hospodářské a užitné objekty a skladiště.16 nové 
nábřeží mělo však původně ambice propojit oba 
pražské mosty a odstraněny měly být i staroměst-
ské mlýny a přilehlá zástavba. nakonec k tomu 
ale nedošlo, záměr později vyústil jen v průjezd 
coloredo-mansfeldským palácem na křižovnické 
náměstí.17

samotná promenáda podél řeky byla jen základní 
částí projektu – nové nábřeží totiž mělo navíc dostat 
i ucelenou urbanistickou koncepci, která z něj dělá 
jeden z prvních plánovaně komponovaných měst-
ských celků v moderní Praze. centrem celého pro-
storu se stal park s kašnou a dlouho plánovaným 
pomníkem císaře Františka I. od architekta Josefa 
krannera se sochařskou výzdobou Josefa maxe a 
Josefa Böhma.18 Zástavba celého nábřeží pak byla 
komponována jednotně podle návrhu architekta 
Gruebera a ředitele stavebního úřadu strobacha.19 
celá kompozice nebyla nijak složitá, jejím hlavním 
principem byla výstavba hmotově sjednocených, 
dvoupatrových domů, které netvoří z fronty nábřeží 
dominantu, ale přirozeně se začleňují do profilu 
města. Plán nechával konkrétní podobu domů na 
jednotlivých architektech. Většinou pozdně klasi-
cistní stavby – dnes bez výjimky památkově chrá-
něné – jsou tak kromě Gruebera dílem Františka 
Wolfa, Jana Tredrovského nebo Jana kaury. 

16  BečkoVá kateřina: Průvodce po Langweilově modelu Prahy, 
1986 Praha, 163

17  HRůZA Jiří: město Praha, 1989 Praha, 159–160

18  PocHe emanuel: Prahou krok za krokem, 2001 Litomyšl, 46

19  Ibidem, 47
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Nábřežní	frontu	dvoupatrových	klasicistních	domů	uzavřel	novorenesanční	palác	Lažanských	od	Ignáce	Ullmanna	
z	let	1861–1862.	Foto	Jakub	Bachtík,	22.	11.	2011

Původní hmotový rozvrh nábřeží sice nezůstal 
nezměněn a pozdější výstavba do něj několikrát 
zasáhla (samotný Františkův most byl navíc v le-
tech 1898-1901 nahrazen dnešním mostem Legií)20, 
přesto je smetanovo nábřeží výjimečně uceleným 
a zdařilým příkladem klasicistního urbanismu. 
Za jeho střídmou a racionální skladbou se navíc 
skrývá fakt, že celý projekt znamenal pro Prahu 
svého druhu urbanistickou revoluci: Praha totiž 
díky němu ve 40. letech 19. století konečně objevila 
svou řeku. Vltava, která dosud byla jen dopravní 
tepnou a stokou, se stala bezprostředním souse-
dem promenádních vycházek a hlavně nedílnou 
součástí nově otevřeného panoramatu Hradčan a 
malé strany. řeka se náhle stala „osou a ozdobou 
města“.21

Tehdejší Pražané si byli dobře vědomi toho, že 
místo podél řeky je výjimečné, a chtěli mu dát odpo-
vídající náplň. s projektem se proto od začátku po-
jilo několik ambiciózních projektů, z nichž pomník 
Františka I. byl tím nejméně velkolepým – a jediným 
dokončeným. Z podnětu Františka Palackého se 
totiž uvažovalo o monumentální stavbě tzv. Fran-
ciscea: na počest císaře tu měla vzniknout budova 
pro Vlastenecké muzeum, Uměleckou akademii 

20  FIscHeR Jan, FIscHeR ondřej: Pražské mosty, 1985 Praha, 58

21  LeDVInkA Václav, PeŠek Jiří: Praha, 2009 Praha, 443

a další národní instituce vzniklé za Františkova 
panování. 22 k naplnění této vize nikdy nedošlo, 
byt’ se její ozvuk znovu objevil v roce 1871, kdy 
přední český architekt Antonín Barvitius navrhl 
budovu galerie společnosti vlasteneckých přátel 
umění, která se měla rozkládat symetricky kolem 
císařova pomníku. Ani tato stavba ale nebyla nikdy 
realizována.23 

nábřeží však bylo stále chápáno jako místo mi-
mořádně vhodné pro výstavbu domů, kterými se 
chtěl národ chlubit. myšlenka učinit z vltavského 
nábřeží reprezentativní pražský bulvár nebo „Ring-
strasse“ se stavbami významných kulturních a 
společenských institucí proto nebyla mrtvá ani po 
krachu zmíněných projektů. nakonec se ji podařilo 
přeci jen naplnit, i když jen do určité míry: svědčí 
o tom výstavný palác Lažanských, který výstavbu 
smetanova nábřeží uzavřel, ale především národní 
divadlo a pozdější Rudolfinum vzniklé na další z no-
vých pražských promenád. Tradice reprezentativní 
výstavby podél vltavského břehu posléze vydržela 
až do první republiky.

22  HRůZA Jiří: město Praha, 1989 Praha, 158-160. Za pozornost 
stojí zejména ilustrace michala Brixe na str. 158, která ukazuje 
pravděpodobnou zamýšlenou podobu Barvitiovy stavby.

23  PocHe emanuel: Praha národního probuzení, 1980 Praha, 146
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Z	kdysi	slavného	korza	je	dnes	napůl	autostráda	a	napůl	parkoviště.		
Foto	Jakub	Bachtík,	22.	11.	2011

Praha	se	zříká	svého	nábřeží	

Úsilí vložené do desítky let trvajícího budování a 
zvelebování nábřeží se Praze mnohonásobně vrátilo. 
Získala totiž moderní městský prostor dostatečně 
reprezentativní i funkční pro zbudování nejvýznam-
nějších pražských staveb. Získala výstavnou pěší 
městskou promenádu s nádherným výhledem na 
panorama Hradu. Získala vkusný a architektonicky 
hodnotný urbanistický celek, který dokázal přiro-
zeně zapadnout do staré Prahy, přestože byl ve své 
době vytvářen podle navýsost moderních zásad. 
Získala zkrátka nový kus města, který skloubil 
hodnotnou architekturu se skutečným obohacením 
městského života v celopražském rozměru.

naši předkové význam tohoto místa reflektova-
li, což je patrné už z toho, jaká dostávalo nábřeží 
pojmenování. každá epocha jakoby si právě tento 
prostor chtěla pojmenováním přivlastnit a právě zde 
ukázat, kdo ted’ Praze vládne. Původní neoficiální 
název staroměstské nábřeží byl na konci 19. defi-
nitivně změněn na Františkovo z úcty k habsbur-
skému panovníkovi, který zde už měl svůj pomník. 
Roku 1919 bylo nábřeží přejmenováno znovu – po 
prvním československém prezidentovi dostalo ná-
zev masarykovo. První léta protektorátu se pak 
jmenovalo opět jinak, a to zcela obecně „Vltavské“. 
ovšem po atentátu na říšského protektora dostalo 

nábřeží dobyvačný název Reinhard-Heydrich Ufer. 
Po válce dal nábřeží na krátkou dobu jméno opět 
tatíček masaryk, ovšem od roku 1952 byl podru-
hé z politických důvodů nahrazen – tentokrát pro 
jistotu nepolitickým Bedřichem smetanou, jehož 
jméno nese někdejší promenáda dodnes.24

někde na cestě dvacátým stoletím přišel ve 
vztahu Prahy ke smetanově nábřeží zlom. Dneš-
ní dopravou zahlcené promenádě bychom asi 
stěží přiřkli význam, který mu dávali Pražané  
v minulosti. Praha jakoby se svého nábřeží zřekla. 
Těžko říct, kdy k tomu došlo, jednoznačný zlom 
asi nenajdeme. nábřeží se prostě, tak jako většina 
pražského centra, stalo obětí postupně rostoucí a 
stále více zašmodrchané automobilové dopravy, 
ze které se nakonec stal gordický uzel současného 
rozvoje města. Že právě na smetanově nábřeží 
tímto vývojem Praha přišla o zásadní hodnotu, 
která se zdaleka netýká jen břehu podél Vltavy, 
přitom věděli myslivější architekti a urbanisté už 
desetiletí před námi: „Jen	snem	zůstane	pro	příští	
roky	představa	Karla	Honzíka	o	dopravy	zbavené	
vyhlídkové	promenádě	na	Smetanově	nábřeží,	které	
se	pro	takový	účel	původně	zamýšlelo	a	stavělo.	Již	
samo	zklidnění	tohoto	prostoru	radikálním	omeze-

24  VLček Pavel a kol.: Umělecké památky Prahy. staré město, 
Josefov, 1996 Praha, 603
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Panorama	Hradčan	–	jeden	z	nejkrásnějších	výhledů	na	světě	je	zde	většinou	jen	pro	řidiče.		
Foto	Jakub	Bachtík,	22.	11.	2011

ním	průjezdu	automobilů	a	veřejné	dopravy	by	Prahu	
významně	obohatilo	o	další	jedinečný	prostor,	jehož	
přitažlivost	by	se	dále	zvýšila	vhodnějším	využitím	
přízemí	a	případně	celých	domů	lemujících	nábřeží,“ 
píše například Jiří Hrůza v roce 1989.25 

Domnívám se ovšem, že byt’ je doprava tím, 
co současné nábřeží ničí, příčinu úpadku tohoto 
celého prostoru je třeba hledat ještě jinde. Zdejší 
situace je spíš důsledkem toho, že se úplně vytratilo 
ponětí o roli, kterou má tento prostor pro město 
hrát. sledovat historii výstavby smetanova nábřeží 
je v tomto smyslu velmi poučné. naši předkové to-
tiž ve čtyřicátých letech 19. století stavěli s velkou 
rozvahou. nejenže nábřeží pečlivě komponovali, 
ale také se snažili dát mu v rámci města nějakou 
náplň, určit význam, který bude nově vznikající 
prostor pro Prahu mít. Dnešní Praha ale na takové 
přemýšlení rezignovala: z nábřeží se už prostě stala 
dopravní tepna a uvažovat o něm jinak se zodpověd-

25  HRůZA Jiří: město Praha, 1989 Praha, 362

ným zatím zdá – stejně jako před dvaadvaceti lety 
– nemožné. Přitom jestli metropole něco opravdu 
potřebuje, je to právě promýšlení toho, jak mohou 
jednotlivá místa fungovat a v jakém jsou vztahu 
k celku. Dokud nebudeme chápat skutečnou cenu 
a potenciál nějakého městského celku, těžko se 
nám může podařit jej oživit.

Praha zatím o hodnotě smetanova nábřeží příliš 
neví. současné vedení Prahy by se k němu proto 
mělo postavit s  větší otevřeností a odvahou. Zvláš-
tě když k tomu jedno občanské sdružení připraví 
z vlastní iniciativy promyšlenou a realizovatelnou 
koncepci. Ano, pražští řidiči možná ztratí kus ze 
svého dosavadního silničního luxusu. Pro všechny 
ostatní by to ale znamenalo oživení kdysi vzácné, 
historicky důležité ale dnes dokonale zmrtvělé 
části města.

       
Jakub	Bachtík
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Ortofoto	pohled	na	parcelu	Holešovického	trojúhelníku	sevřenou	ulicemi	Veletržní	a	Strojnickou.		
Staženo	z http://geoportal.cuzk.cz/

GALeRIe? sTRomoVkA?  
AnI JeDno, PřáTeLé…

V	Holešovicích,	na	volné	parcele	zvané	Holešovický	trojúhelník,	ohraničené	ulicemi	Veletržní,	Strojnická	
a	Dukelských	hrdinů,	je	už	téměř	deset	let	plánována	výstavba	nového	obchodního	centra.	Celá	kauza	

vyvolává	v	řadách	veřejnosti	rozhořčení	a	nebývalý	odpor.	Městská	část	Praha	7,	v	jejímž	vlastnictví	
se	pozemek	nachází,	však	připomínky	svých	občanů	zpravidla	smete	ze	stolu	a	o	podrobnějších	

informacích	celé	záležitosti	mlží,	jak	to	jenom	jde.	Starosta	Marek	Ječmének	se	brání,	že	v	případě	
odstoupení	od	smlouvy	by	MČ	Praha	7	musela	investorovi	vyplatit	náhradu	vzniklých	škod,	a	že	si	

aktivisté	měli	vzpomenout	před	pěti	lety.	Ještě	v	roce	2009	se	však	přes	svou	snahu	neměli	možnost	
cokoli	o	projektu	dozvědět	ani	opoziční	zastupitelé,	natož	pak	běžný	občan.	Celý	problém	nyní	dosahuje	

svého	vrcholu	–	stavba	má	být	zahájena	v	březnu	příštího	roku.	

Historie	parcely

od druhé poloviny dvacátých let dvacátého století 
se počítalo s tím, že tu jako součást Pražských 
vzorkových veletrhů dle projektu Josefa Fuchse a 
oldřicha Tyla vznikne hotel pro zahraniční hosty 
a administrativní budova s byty zaměstnanců. 
Přes Rudolfovu ulici (dnes Veletržní) s parcelou 
sousedící Umrathova továrna byla zbořena, aby na 
jejím místě mohl vyrůst Veletržní palác, slavnostně 
otevřený roku 1928.  Pro nedostatek financí, zejmé-
na vlivem hospodářské krize, a v jejím důsledku  
i úbytkem zahraničních vystavovatelů a nákladným 
provozem veletrhů, se však velkolepý záměr výstav-
by „veletržní city“ zrealizovat nepodařilo. Během 
stavby Veletržního paláce byly na místě plánované 
administrativní budovy zřízeny provizorní výstav-
ní pavilony, kterým se říkalo nové výstaviště1. Za 

1  miroslav masák, Rostislav Švácha, Jindřich Vybíral, Veletržní 
palác v Praze, Praha 1995

druhé světové války pak byly pavilony zneužity 
jako shromaždiště pro transporty Židů, kteří byli 
z nedalekého Bubenského nádraží transportováni 
do Terezína. Po válce se sem z důvodu nedostatečné 
kapacity stávajících prostor přestěhoval národní 
výbor, původně zamýšlený v těchto prostorách 
jen provizorně. stěny byly sice zděné, ale pro svou 
dřevěnou fasádu byl dům lidově nazýván „dřevák“.2 
V letech 1967-70 byl na Holešovickém trojúhelníku 
při ulici Dukelských hrdinů vystavěn Parkhotel 
dle projektu Zdeňka edela, Jiřího Lavičky, Aleny 
Šrámkové a Jaroslava Tomáše.3 „Dřevák“ sloužil 
jako městský úřad nakonec až do roku 2009, kdy 
byl kvůli plánované výstavbě nového obchodního 
centra zbourán.4

2  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-
metropole/209411058230021/

3  oldřich Ševčík, Architektura 60. let, Praha 2009 

4  http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/167665-
drevak-v-prazske-veletrzni-ulici-ustoupil-garazim.html - vyhledáno 
7.11.2011
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Současný	stav	prázdné	parcely.	
Foto	V.	Hlaváčková,	17.	4.	2011

Současný	projekt

V současnosti je Holešovický trojúhelník pustým 
místem sevřeným mezi dvě frekventované silnice, 
obehnán plotem s laskavým nápisem: „ZDe PRo 
Vás PřIPRAVUJeme mULTIFUnkční PRoJekT 
GALeRIe sTRomoVkA“. Jeho bezprostřednímu 
okolí dominují dvě již zmíněné perly pražské archi-
tektury dvacátého století – z východu Parkhotel, a 
z jihovýchodu Veletržní palác. Z jihu a ze severozá-
padu prostor uzavírá bloková zástavba činžovních 
domů ze sklonku 19. století, a celou kompozici 
nenápadně uzavírá hřbitov (založen 1873)5 plynule 
přecházející do stromovky.  

stavební parcely se tedy nacházejí v centru jakési 
ohraničené aury, jež kopíruje jejich trojúhelný tvar. 
Uprostřed tohoto uzavřeného a rušného prostředí 
je pro nás připravováno jedenáctipodlažní obchod-
ně administrativní centrum. Hmotově se jedná 
o masivní lichoběžníkový podstavec, na němž je 
umístěna skleněná šestipodlažní rotunda/válec. 
celková velikost pozemku plánované stavby je  
9 911 m2, z toho zastavěná plocha by měla zabrat  
7 600 m2 a funkční plocha celkem 12 574 m2. 
Z funkčního hlediska je počítáno s velkoprodejnou 
Tesco, fit centrem, knihovnou, pekárnou, kavárna-
mi, restauracemi a dalšími obchodními plochami. 
Před třemi lety se dokonce uvažovalo o vytvoření 
interaktivního multimediálního památníku trans-
portovaným Židům uvnitř obchodní části projektu. 
(osobně bych takový počin považovala spíše za 
zneuctění obětí - za projev bezbřehé tuposti!) Pět 

5  Jaroslav Pudr, stavební vývoj Holešovic-Buben – PrahaVII od 
počátku 19. století až do světové války, Praha 1945

podlaží z šestipodlažní rotundy je vymezeno pro 
administrativní plochy.6 Ještě do letošního června 
se počítalo také s možností umístit tu městský úřad, 
kterému ve stávajících prostorách na nábřeží kapi-
tána Jaroše v roce 2015 skončí nájemní smlouva.7 
ovšem na červnovém jednání zastupitelstva byla 
společně s dalšími pěti nabídkami z celkových devíti 
vyřazena, údajně pro nedostačující rozměry admi-
nistrativních ploch. Další čtyři podlaží by měla být 
pod povrchem, kde se počítá s garážemi pro 564 
automobilových stání.8 o stavební povolení pro nad-
zemní část stavby však dosud nebylo zažádáno (!). 

Zároveň je nutno upozornit, že dokumentace 
k územnímu rozhodnutí této části je v rozporu 
s územním plánem, a to jak současným, tak 
s koncepcí nového. V obou je totiž území shodně 
označeno jako všeobecně smíšené – žádná z funkcí 
tedy nesmí překročit 60% podlažní plochy, a ma-
ximální výměra obchodních ploch je omezena na 
5 000 m2.9

Nájemci	parcel	na	Holešovickém	trojúhelníku10

V květnu 2002 byla mezi mč Praha 7 a společností 
sen development s.r.o. za účelem vybudování ob-
chodně administrativního centra uzavřena smlouva 

6  http://www.klubpraha7.cz/?p=2080 – vyhledáno 7.11.2011

7  http://www.zpravy.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/praha-7-
je-v-zaverecne-fazi-vyberu-noveho-sidla-mestske-radnice--948278 
- vyhledáno 7.11.2011

8  http://www.klubpraha7.cz/?p=2080 – vyhledáno 7.11.2011

9  http://praguewatch.cz/reports/view/290 - vyhledáno 
7.11.2011

10  o prodeji pozemku společnosti Holešovický Trojúhelník a.s. se 
bude rozhodovat na zasedání zastupitelstva 5.12.2011.
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Srovnání	původního	a	nového	návrhu	novostavby.	Staženo	z	http://www.klubpraha7.cz/wp-content/
uploads/2011/08/Navrhy.jpg	(původní	návrh)	a	http://www.lordship.cz/	(současný	návrh)

o pronájmu parcel č. 1549/1, 1549/8 na Holešo-
vickém trojúhelníku. Uvádím stručnou interpretaci 
několika základních bodů:

Tato smlouva se vztahuje na dobu 105 let včetně 
dvou automatických prodloužení o 15 let (bod 3.3). 

Výše nájemného činí do roku 2005 dva miliony 
korun ročně, od roku 2005 čtyři miliony (bod 4.1). 

V případě, že se mč Praha 7 rozhodne vybudovat 
budovu radnice na jiném pozemku, je oprávněna 
po dobu pěti let od vydání stavebního povolení vy-
žadovat předplatné nájmu ve výši padesáti milionů 
korun (bod 4.6). 

nájemce je povinen zabránit všem negativním 
vlivům a účinkům na životní prostředí (bod 5.9). 
(To by ovšem se stavbou obchodního centra nesměl 
ani začít…)

Přesné znění celé smlouvy je dostupné na inter-
netových stránkách mč Prahy 7.11

Předmětem podnikání společnosti sen develop-
ment s.r.o. je dle obchodního rejstříku zprostřed-
kovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, 
účetnictví, realitní kancelář, činnost organizačních 
a ekonomických poradců, koupě zboží za účelem 
jeho dalšího prodeje a prodej, a poradenská činnost 
v oblasti kapitálových investic třetích osob. 

V srpnu 2003 byl nájem převeden na společnost 
Holešovický trojúhelník a. s. se sídlem v Brně a 
Liberci. Tato společnost již neexistuje, a jejím ná-
stupcem se stala stejnojmenná firma s novým Ič a 
sídlem v Praze, která vznikla sloučením obchodního 
jmění zaniklé společnosti Holešovický trojúhelník 
a. s. a como InVesT a. s.12 Vznikla účelově pro 
výstavbu multifunkčního centra na Holešovickém 
trojúhelníku13, a jejím předmětem podnikání je pro-
nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez 

11  http://www.praha7.cz/smlouvy/smlouva-o-najmu-sen-
development-s-r-o-0.html

12  http://obchodnirejstrik.cz/holesovicky-trojuhelnik-
a-s-27698327/ - vyhledáno 7.11.2011

13  http://www.klubpraha7.cz/?p=2080 – vyhledáno 7.11.2011

poskytování jiných než základních služeb, inženýr-
ská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování 
obchodu a služeb a realitní činnost.14 současným 
developerem je britská firma Lordship a. s., perso-
nálně obsazená téměř stejně jako Holešovický troj-
úhelník a. s. Z jejích dalších současných projektů 
v čR lze uvést například zničení bývalé budovy 
čsoB na Příkopech15 nebo projekt na přestavbu 
části karlových Varů, kde by mělo vyrůst kolem 
pěti set bytů a hotely se dvěma tisíci lůžek, kasina, 
wellness centra a další rekreační zařízení.16 (!!!)

Vývoj	projektu

Během zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na 
životní prostředí v červnu 2004 bylo nejčastěji 
upozorňováno na zvýšení hluku během stavby a 
vlivem zvýšení dopravy, a na znečištění ovzduší. 
odbor životního prostředí mHmP se k předložené-
mu oznámení o výstavbě vyjádřil takto: „…Účinky	
na	 zdraví	 obyvatel,	 žijících	 v	 této	 lokalitě,	 nelze	
považovat	 za	 akceptovatelné	 a	 nadále	 je	 dalším	
zvyšováním	dopravy	nelze	zhoršovat...“ a „Umístění	
hmotově	objemné	stavby,	zejména	obchodní	plochy	
typu	supermarket	je	nutno	v	tomto	místě	považovat	
za	 nevhodné.“17 na základě připomínek vzešlých 
z tohoto řízení však bylo odborem životního pro-
střední mHmP vydáno souhlasné stanovisko za 
předpokladu dodržení více jak kopy podmínek pro 
fázi přípravy, realizace i provozu obchodně adminis-
trativního centra.18 Projekt „multifunkčního centra 
Holešovický trojúhelník“ se následně změnil na „Le-

14  http://obchodnirejstrik.cz/lordship-a-s-28189086/ - 
vyhledáno 7.11.2011

15  eliška koryntová, Věstník klubu za starou Prahu, Fasádismus 
na Příkopech, 1/2011

16  http://www.lordship.cz – vyhledáno 7.11.2011

17  Závěr zjišt’ovacího řízení a další dokumentace projektu k roku 
2005  jsou zveřejněny v informačním systému eIA http://tomcat.
cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA094

18  http://www.klubpraha7.cz/?p=2080 – vyhledáno 7.11.2011
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Další	vizualizace	projektu.	Staženo	z http://www.lordship.cz/	(další	současné	vizualizace)

tenský trojúhelník“ (A.D.n.s.)19. Z tohoto projektu 
vychází současná podoba centra „Galerie stromov-
ka“. Z monstrózní předimenzované krabice, která na 
první pohled vypovídá o tom, že prioritou je tu zisk, 
vzešlo cosi o stejných prioritách, ovšem zamaskova-
ných absurditou kapitalismu s lidskou tváří. Pokus 
o náhradu zeleně a vytvoření veřejného prostoru 
skončil výsadbou stromů a travin na střeše licho-
běžníkového podstavce. Zřejmě na nátlak veřejnosti, 
měla být údajně v dubnu tohoto roku vypsána archi-
tektonická soutěž na „nové pojetí architektonického 
výrazu“, jejíž výsledek měl být zveřejněn v červnu.20 
na internetových stránkách firmy Lordship a.s. se 
sice od té doby objevily nové vizualizace, nicméně o 
nějakém novém pojetí nevypovídají.21 

Jak by se dalo očekávat, nejdiskutovanější pro-
blém, totiž zvýšení dopravy v této lokalitě zejména 
vlivem obrovských garáží, vyřešen nebyl. od dokon-
čení tunelu Blanka, který s největší pravděpodob-
ností automobilovou dopravu do centra naláká ve 
zvýšené míře, spásu očekávat nemůžeme. chtějí si 
letenští obyvatelé nechat zhoršit životní podmínky 
na nedýchatelno za cenu nákupního centra vzdá-
leného tři minuty od dveří bytu? nebo si raději 
nakoupí cestou z práce či si za nákupem dojdou 
na nedalekou třídu milady Horákové? Jsou vlastně 
cenné parcely Holešovického trojúhelníku – který 
má potenciál stát se kvalitním veřejným prostorem 
oživujícím prostředí Letné – vhodné pro výstavbu 
mega nákupního centra?  

návrhy vybudovat tu park či opravdové náměstí 
se pro frekventovanost přilehlých ulic také nezdá 
být nejvhodnějším řešením, ale může tu přeci vznik-
nout kvalitní veřejná novostavba, či více drobných 
novostaveb měřítkem odpovídajících prostředí a 

19  http://www.adns.cz/cs/projekty/letensky-trojuhelnik/ - 
vyhledáno 7.11.2011

20  http://stavitel.ihned.cz/c1-51930650 – vyhledáno 7.11.2011

21  http://www.lordship.cz/3-13-projekty-stromovka.
aspx?culture=cs – vyhledáno 7.11.2011

poskytujících fungující veřejný prostor. nakonec 
i malý obchod by tu mohl stát, stejně jako nová 
radnice.

Petice
Poslední silnou vlnou odporu letenských obyvatel 
se stala petice iniciativy Letná sobě!, kterou na jaře 
tohoto roku podepsalo 6142 občanů, mezi nimiž 
byly i mnohé významné osobnosti – např. olga som-
merová, karel ksandr, osamu okamura, krištof 
kintera, Rostislav Švácha a další.22 Iniciátoři petice 
upozorňovali především na naddimenzovanost plá-
novaného objektu a jeho problematické architekto-
nické řešení, na nárůst dopravy a likvidaci drobných 
obchodů v ulici milady Horákové, které výrazně 
přispívají ke kvalitě života na Letné. Z těchto důvodů 
vyzvali mč Prahy 7 ke zrušení pronájmu pozemku, 
a k zahájení veřejné diskuse, z níž by vyšly regu-
lativy a náplň pro vypsání veřejné architektonické 
soutěže. starosta mč Prahy 7 marek Ječmének 
sice následně přislíbil zahájit na toto téma veřejnou 
diskusi, avšak svůj slib dosud nesplnil. míra zájmu 
ze strany mč Prahy 7 je tak vysoká, že dokonce ani 
při projednávání petice na zasedání zastupitelstva 
nebylo zástupci iniciativy umožněno s vysvětlením 
celého případu vystoupit.  

Případ „Galerie stromovka“ tedy není jen dalším 
obchodním domem v centru města, o který jeho 
obyvatelé nestojí, není to jen další z obludných de-
veloperských počinů hyzdících naše město a není 
to jen další lákadlo automobilové dopravy, na níž 
doplácíme kvalitou svého životního prostředí. Je to 
především smutný příklad absence ochoty našich 
zastupitelů s občany o problémech veřejně disku-
tovat, zpřístupňovat jim informace, a zapojovat je 
do veřejného dění. Ale dokud se s tím nesmíříme, 
nehasne naděje na to, že se může stát dalším ze 
št’astných příkladů pozitivních změn. 

             Viktorka	Hlaváčková

22  www.letnasobe.cz
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koLeJoVá PRéRIe V cenTRU PRAHy, AneB řekne-LI se oRco, 
PoLeJe mne HoRco…

Nádraží	Praha-Bubny	je	dnes	největší	nezastavěnou	plochou	dotýkající	se	centra	Prahy.		
V	horizontu	jednoho	desetiletí	se	má	však	proměnit	v	novou	rezidenčně	administrativní	čtvrt’		

v	režii	developerské	společnosti	ORCO.

V souvislosti s nádražím Praha-Bubny jsem se 
před dvěma lety dopustila jedné z nejpošetilejších 
akcí ve svém životě. sebrala jsem doma hliníkové 
skládací schůdky a odjela metrem na stanici Vltav-
ská. V Argentinské ulici v Holešovicích jsem pak 
v intervalu třicet až padesáti metrů vždy postavila 
schůdky k ohradě neprodyšně zakrývající očím 
chodců pohled do nádražního areálu a z nejvyššího 
stupně nahlížela zvědavě dovnitř. Šoféři za volanty 
svých aut na frekventované komunikaci po mně 
překvapeně pokukovali a já sama se podivovala, 
co mne vybudilo k tak nonkonformnímu chování 
na veřejném prostranství. Je to ale prosté, chtěla 
jsem alespoň jednou v životě, poprvé a nejspíš  
i naposled, zahlédnout na vlastní oči několik legen-
dárních drážních budov, které byly v roce 2004 po-
výšeny na kulturní památku, ale v roce 2008 opět 

degradovány na bezcenné stavby, a ted’ odevzdaně, 
opuštěny a nikým nepozorovány, protože, co oči 
nevidí, to srdce neželí, očekávají naplnění svého 
osudu již zpečetěného demoličním výměrem.1

nádraží Praha-Bubny vzniklo jako dvojnádraží 
Buštěhradské dráhy na trati od kladna a Rakous-
ko-uherské společnosti státní dráhy od kralup 
po roce 1868. obě trasy jsou stále v provozu, při 
jižním konci nádraží se spojují, aby ruku v ruce 
překonaly Vltavu po negrelliho viaduktu, a pak 
obloukem téměř triumfálním št’astně dosáhly 
svého cíle na masarykově nádraží. řady odstav-
ných kolejí, skladové haly, celnici, remízy, roz-
lehlé železniční dílny, kde se skoro sto třicet let 

1  Viz aktuality z webu Výzkumného centra průmyslového 
dědictví: http://vcpd.cvut.cz/1-43-a-k-t-u-a-l-i-t-y-vyjadreni-k-
navrhu-pamatkove-ochrany-nadrazi.aspx  - vyhledáno 24.11.2011

Plánek	holešovického	meandru	s	obrovským	územím	bubenského	nádraží	uprostřed.		
Detail	turistické	mapy	z	webu	http://www.praha.eu/jnp/cz/home/mapy/index.html	
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opravovaly železniční vagóny, ani další provozní 
plochy a budovy na bubenském nádraží již ale 
české dráhy ani správa železniční dopravní cesty 
(sŽDc) nepotřebují a tudíž nevyužívají. Vznikla 
tak pustá kolejová prérie, přes kterou se několi-
krát za hodinu přežene stádo žluto-zelených vozů 
Regionova a další železní oři. kdo si chce prožít 
pocity marnosti z neúprosně plynoucího času či 
vychutnat melancholii zanikajícího světa, necht’ 
si v Bubnech z vlaku vystoupí.    

Zástavba plochy bubenského nádraží byla 
přítomna na rýsovacích prknech pražských ur-
banistů v rámci plánování rozvoje města už před 
polovinou 20. století, jak se zachováním železnice, 
tak bez ní. V druhém případě by negrelliho viadukt 
nahradil nový automobilový most. naštěstí se ot-
cové socialistického města do utilitární sídlištní 
zástavby území nikdy nepustili, namísto toho si 
občas pohrávali s vidinou jeho monofunkčního 
využití, např. jako vysokoškolského kampusu, 
veletržního areálu, diplomatické čtvrti či sporto-
viště. naposledy bylo území bubenského nádraží 
ve hře v souvislosti s plánovanou olympiádou 
v Praze prosazovanou primátorem Pavlem Bémem, 
kdy právě sem byla ve fantasmagorických vizích 

umístěna olympijská vesnice, která by následně 
z důvodu šetrnosti mohla sloužit jako vysoko-
školské koleje. čáru přes rozpočet však způsobila 
městským představám o pohotové územní rezervě 
správa železniční dopravní cesty, vlastník pozem-
ků, když v roce 2006 prodala ve výběrovém řízení 
plochy nádraží Praha-Bubny (25 ha) developerské 
společnosti oRco za 1,1 miliardy kč. Prodej byl 
podle informací v médiích vynucený potřebou 
splátky dluhů, které sŽDc převzala po oddělení 
od českých drah. 

V roce 2006 ještě pro developery trvaly zlaté 
časy! krize dosud nebyla na obzoru a získat tak 
prestižní území v Praze se podobalo velkému ví-
tězství. několik téměř futuristických urbanistic-
kých studií potulujících se dnes bezprizorně po 
internetu (návrhy ateliérů Asymptote Architekture 
nebo cigler marani) svědčí o tom, že oRco mělo 
s územím plány velmi smělé, nerespektující žádné 
doporučené výškové limity či jiná omezení. než 
hospodářská krize propukla naplno, stihl develo-
per ještě dosáhnout zrušení památkové ochrany 
drážních budov (po pouhých čtyřech letech od 
prohlášení!) a v roce 2009 na ně získal dokonce 
demoliční výměr. krize všechny plány ale zabrzdi-

Nádraží	Praha-Bubny	v	nadhledu	od	Argentinké	ulice.	Vlevo	dole	jedna	ze	dvou	výtopen.		
Foto	L.	Beran,	22.	3.	2010
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la. sama developerská společnost oRco bojovala 
tvrdě o přežití a za ohradou nádraží, kolem níž 
jsem v té době běhala s hliníkovými schůdky (viz 
výše), rozverně bujel plevel, zatímco na odstavných 
kolejích kvetla rez.

Jaká je situace nyní? Investor se otřepal z nej-
horšího a na veřejnosti již prezentuje své odhodlané 
předsevzetí v bubenském projektu pokračovat.2 
opustil však předchozí náročnou vizi futuristické-
ho města a nyní se přiklání k střídmějšímu urba-
nistickému s objemovému řešení ateliéru FnA Ing. 
arch. Františka novotného.3 Zastavět celé území 
ve vlastní režii a na vlastní účet je pro něj ovšem 
nezvládnutelné, proto hledá partnery – stavebníky 
– mezi nadnárodními korporacemi a subjekty z ob-
lasti vysokého školství či státní správy. Realizace 
má započít, jak jinak, nákupním centrem v jiho-
východním rohu areálu při ulici Za Viaduktem. 
Pro tento účel poskytlo oRco pozemek (3,7 ha) do 
společného projektu s developerskou společností 

2  Internetová stránka developera informuje o projektu: http://
www.orcogroup.com/projects/prague-bubny 

3  Podrobně článek v časopise stavebnictví 2/2008, publikován 
na internetu http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.
php?detail=613 – vyhledáno 24. 11. 2011

Unibail-Rodamco,4 která se na komerční stavby 
tohoto typu specializuje.

Aby nevypadal tento článek jako oslava hrdin-
ného developera, který jako Fénix vstal z popela, 
což opravdu nemám v úmyslu, musím se konečně 
vrátit k tomu, čím tento text začínal a kvůli čemu 
jej píšu. období hospodářské krize, které zpozdilo 
zahájení projektu, též vrátilo milovníkům industri-
ální architektury naději, že dříve než dojde k de-
molicím skandálně „odpamátkovaných“ památek, 
společnost vyspěje natolik, že budoucí developer 
je bude naopak sám hýčkat jako výraz identity 
místa, jeho paměti či ozvláštnění a dá si práci pro 
ně nalézt využití. nestalo se tak, developer chce 
stavět kompletně na zeleném drnu. Jedna ze dvou 
historických výtopen z doby po roce 1870 při ulici 
Za Viaduktem již byla nedávno zbořena.5 nejuni-
kátnější stavbou areálu je ovšem přízemní budova 

4  V srpnu přinesly tuto zprávu různé ekonomicko-finanční 
internetové servery, např. http://www.financninoviny.cz/zpravy/
orco-a-unibail-rodamco-postavi-v-praze-bubnech-obchodni-
centrum/669408 - vyhledáno 24. 11. 2011

5  Viz aktualita na webu Výzkumného centra průmyslového 
dědictví: http://vcpd.cvut.cz/1-361-a-k-t-u-a-l-i-t-y-demolice-
vytopen-nadrazi-bubny.aspx  - vyhledáno 24. 11. 2011 

Budova	železničních	dílen	v	nadhledu	od	Argentinké	ulice.		
Foto	L.	Beran,	22.	3.	2010
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železničních dílen ze stejné doby v severovýchodní 
části území. Její architektura je účelová, zdobená 
cihlovým dekorem, typická pro stavby svého dru-
hu. Vnitřní prostor budovy je rozdělen do devíti 
lodí nesených 136 litinovými sloupy a, i když její 
celkové rozměry jsou úctyhodné (65x160 m), při 
dobré vůli by mohla i v částečně redukovaném sta-
vu vtisknout projektovanému rezidenčnímu kom-
plexu, který bude jinak zaměnitelný s kterýmkoli 
jiným developerským projektem v globalizované 
evropě, individuální a neopakovatelnou tvář. kéž 

Detail	budovy	železničních	dílen	v	nadhledu	od	Argentinké	ulice.		
Foto	L.	Beran,	22.	3.	2010

bychom i v naší zemi dokázali s budovami toho-
to typu zacházet jako s hodnotou, podobně jako 
investoři ve Velké Británii, Švýcarsku, německu 
nebo i Polsku.

Právě z evropského úhlu pohledu bude demolice 
železničních dílen na bubenském nádraží i přes 
neexistenci památkového statutu morálně a kul-
turně neobhajitelná.

       Kateřina	Bečková

článek byl napsán pro deník Lidové noviny,  
kde vyšel 27. 10. 2011.
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