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NOVÉ PRAŽSKÉ KREACE 

Historickým portálem v domě čp. 125 v Ostrovní 

ulici na Novém Městě rovnou do pekla? 

Přesně tam a ještě hlouběji tento „ buranský" 

nápad projektanta patří Foto Martin Mádl, 2004 

Nový „ vzdušný bazén" v pohledu 

z rampy Pražského hradu se objevil 

na dvorku domu čp. 116 

s hlavním průčelím clo Nerudovy ulice. 

Není to snad první stavba celého 

koupaliště? 

Foto K. Bečková, květen 2004 

Věříte, že i v pražské střešní krajině 

mohou vyrůst „houby"? 

Zvláště, když je po dešti a slunce praží 

Pane SmotUxcho, co dělat, aby nám 

nezaplevelily celý palouk? 

Foto K. Bečková, květen 2004 

Komentář snímků Kateřina Bečková 
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Nejsme blaničtí pcuriátkáň! 
Důvěra, s níž vzhlíží ke Klubu Za starou Prahu část veřejnosti, je velmi lichotivá. Někteří lidé 

vystoupají strmé schody Juditiny věže jak bájný Blaník a s nadějí vyslovují svá přání určená spíše 
rytířům v plné zbroji. Žádají například zákaz probíhající půdní vestavby, která jim hlukem a pra-
chem znepříjemňuje život, žádají zákaz výstavby nových rodinných domků kdesi na okraji Prahy, 
a to proto, že se jim mají stát nevítanými sousedy, přinášejí podezření o neregulémosti probíhající 
stavby či domněnky o korupčním chování některých úředníků či politiků. Je nám to líto, ale skoro 
vždy odcházejí zklamáni. Žijeme v době, kdy nelze rozrazit dveře s památkovým zákonem zavěše-

ným proklatě nízko a hromovým „Ruce vzhůru, odhoďte sbíječky!" zastavit stavbu. 
Proto prosím členy Klubu i veřejnost, aby laskavě při žádosti o naši pomoc rozlišovali reálné 

od nereálného a osobní od všeobecného, ale především: když stavba běží na základě platného 
stavebního povolení, je na všechno pozdě! 

Kateřina Bečková 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2004: 
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně 

Ing. arch. Martin Krise, Karel Ksandr - místopředsedové 

Mgr. Richard Biegel (Jednatel), Ing. Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek, 
Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Ing. Václav Jandáček, 
doc. Ing. arch. František Kasička, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, 

Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), Ivan Minář, Milan Patka (pokladník), 
prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš 
Solař, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý (archivář) - členové 

Marek Foltýn, Mgr. Stanislav Holeš - revizoři 

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu 

od 17,30 hod. v Juditině věži jsou přístupná členům Klubu. 
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PŘEHLED PŘEDNÁŠEK V ZÁŘÍ AŽ PROSINCI 2004 
HOVORY O PRAZE 

324, 8. září 
Ladislav Sitenský: Můj život s fotoaparátem 

Vyprávění a beseda 

325. 13. října 
Geraldine Muchová: 0 životě hudební skladatelky 

Vyprávění a beseda 

326. 10. listopadu 
Významné osobnosti a důležité události v Praze -19. pokračování 

Doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. 

327. 13. prosince 
Marguerite KottuUnsky: Tradice rohanského zámku Sychrova. 

Vyprávění a beseda 

Změna programu vyhrazena. 

Uvádí PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu. 
Hovoiy o Praze se konají v 18 hodin v přednáškovém sále hlavni budovy Národního muzea, 

v přízemí vzadu, Václavské náměstí 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C. 

Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Městskou 
knihovnou - Obvodní knihovnou v Praze 5. 

VYCHÁZKY 

18. září 2004 
Vycházka na Malostranský hřbitov. 

Vede Alois Vanoušek. Sraz v 15 hod. před vchodem na hřbitov. 

25. září 2004 
Vycházka na Olšany. 

Vede Alois Vanoušek. Sraz v 15 hod. před vchodem na hřbitov. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ročník XXXIV. (V.), číslo 2/2004 
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 

Vychází třikrát ročně. 
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková 

ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu. 
Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák. Tisk: Hugo s. r. o. 

Číslo 2/2004 mělo redakční uzávěrku 30. 5. 2004. 
Číslo 3/2004 vyjde v lednu 2005. 
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Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. 
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč 

v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia 
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Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1 
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telefon: 257 530 599 
e-mail: kzsp@mail.cz 

internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz 

Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2004 je stanoven v hodnotě 150 Kč 
(studenti, důchodci) a 250 Kč ostatní. 

Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu. 

Vydáni časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR. 

mailto:kzsp@mail.cz
http://www.zastarouprahu.cz
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Z PÍSMENEK KULE, Z KINA GARÁŽE? 

K HISTORII A OSUDU BUDOVY S KINEM U HRADEB NA MALÉ STRANĚ 
V MOSTECKÉ ULICI 

V posledních třinácti letech prošla Malá Strana výraznou proměnou. Z podhradí se náhle stala luxusní 
čtvrtí se vším, co k tomu patří Jsou historická města, která nápor peněz, turistů a úředníků nakonec 
ustála. Proti Malé Straně se toho však možná spiklo trochu moc: co nepohltí turistický ruch či realitní 

spekulanti, po tom sáhá až příliš viditelná ruka kanceláří parlamentu. V takovéto situaci závisí přežití čtvrti 
na každém kulturním zařízení, které se alespoň pokouší zachovat zdání normality. Na Malé Straně tuhle 
úlohu až do počátku roku 2002 hrálo slavné kino 64 U Hradeb, které hostilo premiéry mnoha slavných 
Jilmů nové vlny šedesátých let. V současné době se vážně jedná o přestavbě tohoto kina na podzemní 

garáže pro sedmdesát stání Lze si představit gesto, jež by bylo pro proměnu Malé Strany více symbolické? 

Architektonický model průčelí domu 

Dům U Hradeb je z mnoha hledisek výjimečný. Od 
počátku byl projektován s ohledem na své okolí a po 
dokončeni na konci padesátých let 20. století byl jed-
ním z unikátních příkladů citlivé novostavby 
v historickém prostředí. Kvalitní a uměřenou formu 
domu následoval i vhodný obsah. V přízemí jinak byto-
vého domu byla restaurace a mléčný bar, jádro objektu 
pak představovalo velkoryse řešené premiérové kino, 
podle kterého se celému areálu říkalo „64 U Hradeb". 
Ve svém výsledku byl dům pozoruhodným celkem, kte-
rý v sobě zahrnul jak tradicionalistická a památkové 
motivovaná východiska (celková kompozice areálu, ná-
dvoří, členění fasád), tak progresivní design interiérů 
a jednotlivých detailů (zejména kino a mléčný bar). 

Ústup ze slávy začal krátce po roce 1989. Bylo zru-
šeno občerstvení se snack barem, poté mléčný bar 
a jeho unikátní bruselské vybaveni bylo odstraněno. 
Místo zaujala první malostranská jídelna McDonalds. 
Posléze zanikla i vinárna Jadran v zadní části areálu 
a po nezdařené privatizaci se dům dostal do rukou ma-
jitele, který na jaře 2002 zrušil kino a nahradil je vý-
stavkou pavouků a mučících nástrojů. Povodně v létě 

doby vzniku definitivního projektu 

téhož roku poškodily sál bývalého kina (foyer zůstalo 
nedotčeno) a staly se tak pro majitele vítanou zámin-
kou změny jeho funkce. 

Od roku 2003 deklarovali majitelé domu (firma Mc-
Donalds a společnost U Hradeb s. r. o.) záměr pře-
stavby zrušeného kina na podzemní garáže a nástav-
by některých křídel domu, které povedou ke zvýšení 
jeho objemové kapacity. Podle představ majitele by měl 
dům sloužit bytovým účelům. V první fázi byl vjezd do 
garáží zamýšlen z Prokopské uličky průjezdem zadní-
ho barokního domu; v dokumentaci ze sklonku roku 
2003 je výtah do garáží již situován na konci dnešní 
vstupní pasáže při atriu s fontánkou. Tato poslední 
verze projektu (autorem je Studio Špaček - Jan Špa-
ček, Ondřej Štědrý) byla předložena k posouzeni pa-
mátkovým institucím. Pražské územní pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu shledalo studii přestavby 
přípustnou v případě, že nebudou realizovány podzem-
ní garáže ani výtah z pasáže, nebude zvýšeno západní 
křídlo u hlavního nádvoří a schody k bývalému kinu 
nebudou nahrazeny rampou1. Odbor památkové péče 
Magistrátu následně vydal své rozhodnutí2, ve kte-
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Fotografie interiéru 
promítacího sálu kina 
těsně po jeho dokonče-
ní(2 foto) 

rém zamítl zvýšení nádvorního křídla a rampu ke kinu, 
avšak překvapivě povolil přestavbu kina na garáže. 
Územní síni stavební řízení zatím nebylo zahájeno. Nic-
méně investor má již nyní v rukou závazné stanovisko 
památkové péče, které může v řízení uplatnit. 

Dodejme ještě, že v roce 2003 byl podán návrh na 
zapsání domu do seznamu nemovitých kulturních pa-
mátek.3 Ministerstvo kultury však řízení o prohlášení 
dosud nezahájilo. Proti přestavbě kina se dále postavil 
i autor původního projektu František Trmač, jehož au-
torská práva snad mohou celý investorský záměr ještě 
výrazně zkomplikovat. 

Postup povolení přestavby kina na garáže má až ba-
nálně stejný scénář jako mnoho pražských památko-
vých kauz z posledních let. Památkový ústav vydal své 
stanovisko, podpořené názorem Památkové rady NPÚ 

HMP. Odbor památkové péče Magistrátu se pak proti 
názoru ústavu vyslovil ve prospěch investora, pro změ-
nu s odvoláním na vlastní poradní orgán Sbor exper-
tů. Argumenty památkového ústavu jsou poměrně sro-
zumitelné. Kino považuje za kulturně významný 
prostor, nedílnou součást areálu U Hradeb a požadu-
je zachovat jeho prostorovou celistvost (nejlépe za kul-
turního využití). Podzemní garáže pak odmítá s tím, 
že změna účelu z kulturního na dopravní (1) by poško-
dila objekt a neúměrně zatížila celé historické okolí. 
Odbor památkové péče na to reaguje názorem, že změ-
nu účelu může OPP posuzovat jen u prohlášených 
kulturních památek, což kino není, a že problematika 
dopravních a životních vlivů dané lokality spadá pře-
devším do působnosti orgánů státní správy na úseku 
životního prostředí a dopravy. V závěru pak odbor pří-

1. Stanovisko NPÚ HMP čj. 14573/ 
2003/a/R ze dne 25. 11. 2003 

2. Rozhodnutí OPP MHMP čj. MHMP 
131587/2003/Fab ze dne 11. 12. 2003 

3. Navržen byl dokonce dvakrát - nej-
prve Národním památkovým ústavem, 
posléze i Klubem Za starou Prahu 

4. Za vyčerpávající Informace o historii 
stavby dékuji Martinu Strakošovi 
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Kresba s návrhem foyeru kina 

mo uvádí, že se neztotožnil s názorem pražského územ-
ního pracoviště Národního památkového ústavu, dle 
kterého „předloženým záměrem budou zásadním způ-
sobem změněny dopravní a životní podmínky 
v bezprostřední blízkosti objektu a tím znehodnocena 
památková hodnota objektu". 

Názor, že přestavbou kina na podzemní garáže a in-
stalací výtahu pro cca 140 aut denně se zásadním způ-
sobem nezmění životni a dopravní podmínky, je při vší 
vážnosti situace až úsměvný. Stejně tak odbor patrné 
nezaznamenal, že foyer kina, v jehož prostoru jsou ga-
ráže projektovány rovněž, stále existuje včetně všech 
architektonických detailů (lze je kdykoli navštívit, tedy 
pokud nemá případný návštěvník alergii na štíry či 
mučící nástroje). Daly by se zde rozvíjet teze o nesluči-
telnosti garáží s koncepcí o účinnější ochraně Pražské 
památkové rezervace, s vládním nařízením o vyhláše-
ní Pražské památkové rezervace či o opakované situa-
ci, kdy názor tzv. sboru expertů památkového odboru 
magistrátu převáží nad stanoviskem pražského pa-
mátkového ústavu. Vděčné je rovněž téma o dalších 
a dalších garážích na Malé Straně, které v cenném pa-
mátkovém a archeologickém terénu nemohou nepoško-
dit své okolí. Byla by to však stále stejná písnička 
o děravém systému, nulové odpovědnosti těch, kteří 
rozhodují, a lavině kompromisů, které původně kon-
cepční památkovou péči vedou do bažiny partikulár-
ních zájmů a osobního prospěchu. 

To, co v kauze garáží zamýšlených v prostoru kina 
64 U Hradeb utrpělo nejvíce, je zdravý rozum. Kdy už 
jindy by se měli spojit památkáři s místními obyvateli, 
aby tak nesmyslnému nápadu zabránili? Kdy jindy by 
měly radnice Prahy 1 či pražský magistrát deklarovat 
svou snahu vytvářet město jako místo přívětivé zejmé-
na vůči svým obyvatelům? Památkový ústav se poku-

sil vyjít investorovi vstříc tím, že s výjimkou garáží 
a nástavby jednoho z křídel symetrického nízkého ná-
dvoří projekt schválil. V odůvodnění pak za nejlepší 
označil kulturní využití sálu, přičemž je však - pocho-
pitelně - nemohl nařídit. Jím požadovaná prostorová 
celistvost sálu by byla dosažitelná při řadě způsobů 
využití, od divadla přes klub, kavárnu, diskotéku či za 
použití samonosné vestavěné konstrukce i pro obchod 
nebo kanceláře, prostě pro cokoli, co by v budoucnu 
umožnilo případný návrat provozu kina. Památkový 
ústav tak nezformuloval stanovisko dogmatické či 
a priori negativní, ale naopak vstřícné, které se snaží 
nalézt cestu schůdnou pro obě strany. V tomto světle 
se následné rozhodnuti odboru památkové péče ma-
gistrátu jeví ještě nepochopitelnější. 

V pohádce Tři veteráni se aktuální stav mezinárod-
ni situace snadno pozná podle toho, jestli se v hradní 
dílně lijí kule z písmenek, anebo naopak z kuli písmen-
ka. Snadným aplikováním tohoto případu není těžké 
zjistit, v jaké aktuální fázi kulturní situace se právě 
nacházíme. Potíž je jen v tom, že výrobní proces pís-
menka - kule lze obrátit nepoměrně snadněji než 
v případě kino - garáže. 

Richard Biegel 

HISTORIE: 

Dům „U Hradeb" čp. 273-III má poměrně složitou 
historii4. Až do poloviny 30. let 20. století zde stály dva 
převýšené domy ze druhé poloviny 19. století. V roce 
1936 vypracovali architekti Húbschmannové (otec 
a syn) studii přestavby a rekonstrukce celého bloku 
mezi Mosteckou, Lázeňskou, Karmelitskou a Maltéz-
ským náměstím, který se snažil co nejvíce zohlednit 
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Kresba s návrhem 
interiéru mléčného baru 

historické okolí stavby a snížit její objem na nejmenší 
nutnou míru. V roce 1939 následoval projekt Bohumi-
la Hubschmanna mladšího, ovšem projekt ke staveb-
nímu povoleni vypracoval pro pojišťovnu Koruna 
ing. Tomáš Šašek, který naopak vyšel vstříc stavební-
ku a objem novostavby výrazně zvětšil. Po výstavbě 
hrubé konstrukce budoucího sálu se však stavba za-
stavila kvůli nesouhlasu Plánovací komise pro hl. m. 
Prahu, která označila projekt „pro území Malé Strany 
za neproveditelný a škodlivý." Projekční práce na do-
končení domu se znovu rozběhly až v 50. letech, 

kdy bylo investorem pravděpodobné Ministerstvo ná-
rodní obrany. Studii vypracoval Bohumil Hypšman 
st. a přes maximalistické objemové nároky stavebníka 
se opět pokusil rozvrhem a tvaroslovím respektovat 
historické prostředí novostavby. Tehdy vznikla napří-
klad idea štítů do ulice. Definitivní návrh domu 
vznikl v letech 1956-1958 ve Vojenském projektovém 
ústavu (pracovní skupina vedená Miroslavem Hudcem, 
členové ing. Jaroslav Stehlík, ing. Karel Kunc, arch. 
František Trmač). 

Kresba s návrhem 
interiéru snack baru 
a prodejny 
s občerstvením 

Veškeré snímky a kresby 
zapůjčil k publikování 
spoluautor projektu arch. 
František Trmač. 
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HAŠKŮV DŮM PO TŘECH LETECH 
A JEHO NOVÉ OHROŽENÍ 

Klasicistní domy první poloviny 19. století bez nichž by architektonická hodnota Prahy byla citelně ochuze-
na i na tak reprezentativních městských třídách jako je Národní a Na Příkopě, jsou ohroženy systematic-

kým devastováním Důvody, průběh a následky devastace tohoto typu historické architektury ilustruje 
i případ domu čp. 1325-H ve Školské ulici na Novém Městě, jenž se stal ukázkou četných pokusů o zpo-
chybnění smyslu památkové ochrany klasicistní architektury na území Pražské památkové rezervace. 
Označení Haškův dům připomíná fakt, že se zde v roce 1883 světově proslulý prozaik Jaroslav Hašek 

narodil jak ozřejmuje i pamětní deska na fasádě. Dům je zapsán na seznamu kulturních památek 
a v rámci Pražské památkové rezervace chráněn jako součást světového kulturního dědictví UNESCO.' 

Haškův dům tvoří výraznou plochu uliční fronty Školské ulice 

Třípatrový nájemní dům vznikl podle plánů Johan-
na Nowotného z roku 1842 jako úspěšné racionalistic-
ké řešení obytné zástavby ve středověké uliční síti No-
vého Města pražského. Jejím cílem bylo vytváření 
velkých parcel, umožňujících výstavbu uzavřených do-
movních bloků s velkým nezastavěným dvorem, který 
zaručoval dostatečné osvětlení a větráni bytů. Uliční 
fasády dodržovaly tyto zásady řadami rovnoměrně roz-
vržených oken, které vytvářely dlouhé uliční fronty, 
členěné často jen římsami a hlavním vstupem. Jejich 
výrazným kladem je při minimu použitých prostředků 
maximální účinek dobře zvolených proporcí. Strohost 
a zdůrazněná funkčnost uličních fasád byly ostatně 
záměrným kontrastem k obchodním a kavárenským 
pasážím s domáckými „kořenáčovými" zahrádkami, 
které v průchozích domech vznikaly. Četná vyobraze-
ní v publikacích o kultuře biedermeieru jsou příznač-
ným dokladem. Dům ve Školské byl příkladem pozdně 
klasicistní zástavby s nájemními byty, kterou Pavel 
Janák ve své studii popsal takto: „Všechny byty bez 
předsíně, vchod z pavlače vždy do kuchyně a odtud do 

pokoje. Všechny místnosti mají slušné rozměry, v prin-
cipu šířkové, velmi dobré světlo skoro všecky pokoje o 2 
osách... Rozumná dispozice. Slušné bydlení podle úrov-
ně doby."2 Rozsáhlý obytný blok s typickým průcho-
dem, spojujícím Štěpánskou a Školskou, vznikl v zad-
ní části středověké parcely domu čp. 645-II, stojícího 
ve Štěpánské. Klasicistní novostavba rozsáhlého 
čtyřkřídlého bloku zasahovala jedním křídlem do Ště-
pánské, kde byly později umístněny kanceláře okres-
ního policejního ředitelství. V letech 1927-1928 se část 
stojící ve Štěpánské znovu osamostatnila v souvislosti 
s výstavbou funkcionalistického Habichova obchodní-
ho kancelářského a obytného domu od Josefa Havlíč-
ka a Jaroslava Polívky.1 Funkcionalistická architek-
tura má v souvislosti s hodnocením klasicistních 
nájemních domů důležité místo jednak upřednostňo-
váním funkčních stránek staveb, jednak proto, že v 
době stavebního boomu 20. let 20. století často bez 
rozpaků převyšovala v uliční frontě klasicistní činžá-
ky. Dokázala při tom respektovat nízkou zástavbu dvor-
ních křídel, jak je patrné z napojeni dvorních křídel 
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funkcionalistického domu na pultové střechy klasicist-
ního pavlačového domu ve Školské. 

Přes nepochybné stavební a urbanistické kvality 
hrozí klasicistnímu domu ve Školské - a spolu s nim 
i jejímu funkcionalistickému sourozenci ve Štěpánské 
- likvidace: cestou demolice nebo drastické renovace. 
Demolice domů z 19. století, odůvodňovaná jejich špat-
ným stavem, se stala běžnou cestou k uvolněni parce-
ly na památkově chráněném území Prahy. V posledních 
letech byl takto odstraněn dům významné autorské 
dvojice Aloise Linsbauera a Alfréda Kirpala čp. 1277-II 
ve Vodičkové ulici z roku 1876, dům čp. 1054-II Na 
Poříčí, kde přestavba Kirpala a Linsbauera výrazné po-
změnila fasádu klasicistního domu z let 1844-1845 od 
Josefa Ondřeje Krannera nebo dům čp. 973-1 na Národ-
ní třídě od Josefa Tredrovského z roku 1837. Bije při-
tom do očí, že se obvykle jednalo o menší domy. tedy 
komerčně hůře využitelné objekty, jejichž likvidací zís-
kali investoři výhodný stavební prostor, byť za cenu zá-
važného poškození kulturně historické integrity Prahy. 

Původně navrhovanou demolici Haškova domu, kte-
rou inicioval tehdejší investor a podpořil ji poukazem 
na zdánlivé havarijní stav budovy, se podařilo s pod-
porou kulturní veřejnosti v roce 2001 odvrátit. Návrh 
na stržení Haškova domu a na vybudování architekto-
nicky nezajímavé hotelové novostavby se sice nereali-
zoval, ale nebezpečí, že dům bude závažně poškozen, 
hrozí stále. Nedávno předložili Ing. Jan Javůrek, auto-
rizovaný inženýr pro pozemní stavby, se svým kolegou 
Ing. Radkem Lavičkou Národnímu památkovému ústa-
vu nový projekt. Jeho cílem je spojení domu čp. 1325-11 
ve Školské ulici s domem čp. 645-II ve Štěpánské 
v rozsáhlý hotelový komplex. Přes běžnou rétoriku, 
použitou v úvodní souhrnné zprávě, která hovoří o kva-
litách stávající architektury a jejich rehabilitaci či do-
konce restaurování, se jedná o drastickou přestavbu, 
po niž by z klasicistního domu zbyla vlastně jen pů-
vodní výška uličního křídla ve Školské (pokud i ta by 
nakonec nebyla změněna tvarem krovu s půdní vestav-
bou) a uliční fasáda. Původní interiéry tu mají být na-
hrazeny novými stavebními dispozicemi, doplněnými 
novostavbami a nástavbami v místech stávajících dvor-
ních křídel, při niž by zmizel původní charakter dvor-
ního traktu uličního křídla s jeho pavlačemi a původ-
ním schodištěm. Výrazně by byla změněna a o více pater 
nastavěna křídla dvorní. Nástavbami a vnitřními mo-
difikacemi by přitom měl být postižen i Habichův dům 
ve Štěpánské, který je rovněž památkově chráněn. Do 
nově navržených suterénních prostor pod stávající stav-
bou a dvorem jsou v novém projektu situovány garáže. 
Na dvoře samém má vzniknout nékolikapodlažní věžo-
vitá sedmipatrová novostavba na oválném půdorysu, 
která postrádá jakýkoli respekt k hmotové konfiguraci 
vnitrobloku. 

Určitou představu o tom, jakým způsobem by reha-
bilitace obou domů probíhala, pokud by byl předlože-
ný projekt schválen, si lze učinit na základě odstrašu-
jícího příkladu jiného novoměstského objektu, kteiý 
uvedená dvojice stavitelů přebudovala na hotel před 

čtyřmi lety. Jedná se o raně barokní dům čp. 125-11 
v Ostrovní ulici, kde při necitlivé rekonstrukci došlo 
k řadě naprosto nevhodných zásahů, jakými byly na-
příklad vestavby pokojů do místností s původními 
malovanými stropy. Výmluvným detailem a charakte-
ristickým rysem této přestavby je vjezd do vykachlíko-
vaných podzemních garáží, který v ulici zeje 
za původním raně barokním portálem. (Viz foto na dru-
hé straně obálky tohoto Věstníku.) 

Národní památkový ústav - územní odborné praco-
viště v hl. m. Praze nový projekt jednoznačně odmítl. 
Doufejme, že jeho argumenty budou brát vážné i další 
instituce, které k projektu vydají svá závazná stano-
viska. Špatné investorské záměry přitahují špatné pro-
jekty, ale městské stavební úřady by měly v těchto pří-
padech fungovat jako pojistka. Zejména pro ty, které 
devastuji základní architektonické hodnoty upravova-
ných domů: v případě klasicistního činžáku prostorný 
nezastavěný dvůr jako zdroj zeleně a klidu a pro funk-
cionalistický dům charakteristické spojení obchodní, 
kancelářské a obytné funkce v centru města. Tento 
polyfunkční charakter projekt hotelu nejen nesmyslně 
ruší, ale parazituje nastavovanými patry na dosavadní 
staré zástavbě, aniž by pro ni znamenal nějaký přínos. 
Argument projektové zprávy, že převýšení nevstupuje 
do pražských panoramat, splňuje požadavek nepřekra-
čováni hladiny střech jen formálně. Z blízka nástavby 
nepříjemné připomínají hotelový styl 70. a 80. let. Sku-
tečné ambice ostatně prozrazuji autoři projektu kon-
statováním, že z věže Novoměstské radnice budou ná-
stavby „působit jako završení metropolitních budov 
městského centra, která má své předchůdce a analogie 
například v sousedním bloku s palácem a pasáží 
Lucerna". 

Uvedený případ nabývá obecnějšího smyslu ve vy-
hrocující se debatě, v niž se proti sobě staví kompeten-
ce státní památkové péče a schopnost soudobých ar-
chitektů řešit po svém témata historické architektury. 
V roce 2002 na diskusním setkání .Historicity vnitřní 
prostor - střet zájmů" dva z předních českých archi-
tektů ve svých příspěvcích a ještě razantněji jejich ko-
legové v následné diskusi vyjádřili názor, že péče 
o památky v rukou památkářů může být pro stavby 
zhoubná. Roman Koucký v souvislosti s novodobou 
zástavbou historických center rozhodně prohlásil, že 
špatnou architekturu podporují požadavky památko-
vé péče:. ... špatné stavby ... budou vypadatjako 'sta-
ré', 'nebudou rušit okolí'. A budou tak konec konců za-
padat do 'ukončeného vývoje našich měst'. Památkáři 
budou spokojení Budou tak dál latentně projektovat; 
rozuměj diktovat investorovi a jeho projektantovi, jak to 
má udělat, aby to nerušilo..."4 Ani názor Josefa Ples-
kota nebyl pro metody památkové péče v souvislosti 
s rekonstrukcí paláce Lucerna lichotivý: .Přehlédnu-li 
skutečnost, že zenit tohoto domu (nedomu) byl již dáv-
no překročen a jeho proslulost dále válcují parky kultu-
ry s obřími kinosály ... nemohu nevidět, že přímo do 
bahna jej zatlačí tzv. památková ochrana."5 Návrh bru-
tální přestavby Haškova domu je jedním z mnohých 



10 PAMÁTKOVÉ KAUZY 

příkladů, které dokládají, že ani v památkové péči ani 
v kvalitní soudobé architektuře zdaleka nejde jen o to, 
jestli novostavby zapadají do svého okolí. V konkrétní 
situaci zde bije do očí, jak navržená novostavba vyko-
řisťuje původní architekturu za fasádami, které by jako 
jediné z klasicistního domu zůstaly. Přitom právě téma 
pavlačových domů se v soudobé architektuře vrací.6 

Zatím jako koncept sociální výstavby. Ale označení 
horažďovického domu s byty od ateliéru AP nebo byto-
vých domů v Litomyšli od téhož ateliéru za sociální 
bydleni by většině obyvatelů běžného panelového síd-
liště musel připadat jako nejapný omyl. O tom konec-
konců vypovídá nejen půdorysná dispozice, ale i fakt, 
že šířka místnosti daná nosným systémem je 3,35 m 
(Litomyšl), velikost místností 29,26 až 47,97 m2 (Ho-
ražďovice).7 V obou případech respektoval Ateliér AP 
zadáni klienta a zvolil řešení, které velmi zlevňuje vý-
stavbu. Pavlače však zůstaly zachovány a byly nově do-
tvořeny i při elegantní rekonstrukci novoměstského 
domu Langhans, čp. 707-11, kde patří ke zdařilým piv-
kům domýšlejícím původní čistě pragmatické řešeni 
k funkční a esteUcké dokonalosti (úprava starého foto-
grafického ateliéru s pavlači na dnešní výstavní galerii). 

Tafána Petrasová - Martin Mádl 

POZNÁMKY: 
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4. Roman Koucký - Šárka Malá, Současnost je sou-
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O Haškové domě jsme psali v předchozích 
číslech našeho časopisu: 

Kateřina Bečková: Mraky nad rodným domem 
Jaroslav Haška aneb další demolice v památ-
kové rezervaci?, č. 1/2002, str. 4 

Karel Fantyš: Zbourat či nezbourat Haškův 
dům ve Školské ulici, otázka málem pro Hamle-
ta, č. 2/2002, str. 7 

Případ Haškova domu ukazuje, že k udržení rovno-
váhy mezi minulosti a budoucnosti naší kulturní tra-
dice nestačí doufat, že památkářská praxe změní svoji 
podstatu (Roman Koucký). Problém revitalizace Haš-
kova domu nespočívá v přístupu památkové péče. Ce-
lou záležitosti tu problematizuje projekt, který ze so-
lidního činžovního pavlačového domu a polyfunkčního 
funkcionalistického domu dělá směšnou kulisu staré 
Prahy, chráněné institucí UNESCO. Existuje přitom 
ještě nejméně jeden dobrý důvod, proč by měl být pro-
jekt Haškova domu výjimečně zdařilý. Klasicistních ná-
jemních domů, které potřebují obnovit, je v Praze celá 
řada. Nejčerstvějši znepokojivé zprávy se dostaly do 
denního tisku v souvislosti s pádem dvorního kíidla 
klasicistního nájemního paláce na Smíchově. Je velká 
škoda, že zdařilá obnova klasicistního paláce na Sme-
tanově nábřeží s pavlačemi do dvora nezískala větší po-
pularitu. Chátrající fond klasicistních městských pa-
láců a činžovních domů by potřeboval zdařilý příklad 
rekonstrukce dříve, než se ujme scestná představa, že 
klasicistní architektura se nejlépe revitalizuje bourací 
technikou, či snad že veškerou její kvalitu tvoří 
z kontextu vyrvané torzo uliční fasády. 

Í M / Z / M í 

o ^rS/ . / - • 
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PRECEDENTNÍ ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V BRNĚ 
K PROHLAŠOVÁNÍ VĚCÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKY 

(PŘÍPAD HAŠKOVA DOMU ČP. 1325-II) 

Řízeni o prohlášení věci za kulturní památku bylo ustanovením § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, svěřeno Ministerstvu kultury jako ústřednímu orgánu státní správy na úseku památ-
kové péče. Jde o ucelený náročný proces, kdy Ministerstvo kultury zkoumá, zda věc vykazuje znaky 

kulturní památky.1 Tento proces prošel složitým vývojem Od prvotních rozhodnutí, které měly 
spíše charakter oznámení o konstituci kulturní památky2, dospělo Ministerstvo kultury v analogii se 
správním právem3 k rozhodnutím, která jsou účinným nástrojem pro ochranu a zachování našeho 

kulturního dědictví. 

Rozhodnutí o prohlášení věci za kulturní památku 
jsou stále častěji předmětem žalob, kterými se vlastni-
ci věci domáhají zrušeni příslušných individuálních 
správních aktů. V těchto soudních sporech nebývá 
pozice správního orgánu jednoduchá, přesto však Mi-
nisterstvo kultury bylo v poslední době úspěšné: Nej-
vyšší správní soud v Brně zamítl žalobu žalobce Fon-
sus Assets, a.s., zastoupeného advokátkou JUDr. 
Janou Svatoňovou, proti Ministerstvu kultury v řízení 
0 žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.6.2002, 
čj. 16918/2001, kterým byl prohlášen dům čp. 1325 
(rodný dům Jaroslava Haška) ve Školské ulici v Praze 
1 - Novém Městě za kulturní památku.4 

V případě rozhodnutí o prohlášení rodného domu 
Jaroslava Haška v Praze 1 dospělo Ministerstvo kultu-
ry k závěru, který důkazně doložilo, že dům čp. 1325 
ve Školské ulici v Praze 1 má přímý vztah k významné 
osobnosti, kterou spisovatel Jaroslav Hašek prokaza-
telné byl, podle § 2 odst. 1 písm. b) citovaného zákona 
č. 20/1987 Sb. Rovněž po obsáhlém dokazováni Mi-
nisterstvo kultury dále zjistilo, že předmětný dům sou-
časné vykazuje znaky stanovené pro kulturní památ-
ky podle § 2 odst. 1 písmeno a) citovaného zákona č. 
20/1987 Sb., kdy velmi hodnotné je zejména hlavní, 
se snahou o monumentalitu komponované průčelí 
domu se zdobným horizontálním členěním hladké kla-
sicistní fasády parapetními římsami, s opticky vyváže-
ným rozvržením okenních otvorů a citlivým tvarová-
ním architektonických prvků. Značný je rovněž význam 
domu z hlediska urbanistického, popř. archeologické-
ho, neboť se uplatňuje jako ukončeni průhledu Navrá-
tilovou ulicí z Vodičkovy ulice a jako podstatný prvek 
v utvářeni historické křivky Školské ulice, která je stře-
dověkého původu.5 

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domá-
hal zrušeni dotčeného rozhodnuti a především namí-
tal, že toto rozhodnutí obsahuje formální i věcné vady, 
vychází z nedostatečně zjištěných skutkových okolností 
a způsob hodnocení důkazů odporuje principu zjišťo-
vání objektivní pravdy. Žalobce především uvedl, že 
právní úprava prohlášeni věci za kulturní památky, tedy 
§ 3 zákona o státní památkové péči, je velmi kusá a že 
postup správního orgánu v této věci má některé shod-

né rysy se správním řízením, proto se měl (správní or-
gán) v řízeni, které předcházelo napadenému rozhod-
nuti, opřít o některé instituty a obecné zásady správ-
ního (procesního) práva. V této souvislosti žalobce také 
namítl, že napadené rozhodnuti je zmatečné, neboť ne-
obsahuje řádné poučení o opravném prostředku a ne-
uvádí se v něm, kdy toto rozhodnutí nabývá právní 
moci. Dále namítl, že v poučeni je pouze zmíněno, že 
rozhodnuti nabývá účinnosti, což podle názoru žalob-
ce nemá v případě individuální správního aktu, kte-
rým toto rozhodnutí je, žádný právní ani faktický vý-
znam. Žalobce dále uvedl, že žalovaný v průběhu řízení 
o prohlášeni věci za kulturní památku zcela ignoroval 
jednu ze základních zásad, kterou je ovládáno správní 
řízení - zásadu objektivní (materiální) pravdy, a to tak, 
že v odůvodněni svého rozhodnuti se nevypořádal 
s otázkou veřejného zájmu, tj. zda předmětnou nemo-
vitost je možné považovat za kulturní památku ve smys-
lu ustanoveni § 2 odst. 1 zákona o státní památkové 
péči, a je tudíž splněn jeden ze základních předpokla-
dů k omezeni vlastnického práva žalobce. V souvislosti 
s rodným listem uvádějícím dům čp. 1325 ve Školské 
ulici v Praze 1 jako místo narození Jaroslava Haška 
však žalobce namítl, že dosud nebylo prokázáno, že 
právě dnešní dům čp. 1325, který byl původně větší a 
zasahoval před rokem 1928 až do Štěpánské ulice, je 
rodným domem tohoto spisovatele, takže nelze vylou-
čit, že přímý vztah domu k osobnosti Jaroslava Haška 
je výrazné potlačen. Žalobce závěrem dodal, že návrhy 
na prohlášení domu za kulturní památku byly podány 
teprve v souvislosti s řízením o odstraněni stavby, a to 
ryze účelově, což v konečném důsledku znevažuje vý-
znam veřejného zájmu na ochraně pa-mátek. 

Ministerstvo kultury v replice na žalobu především 
uvedlo, že základním obsahem poučeni i v tomto pří-
padě by měl analogicky s ustanovením § 47 odst. 4 
správního řádu být údaj. zda je rozhodnuti konečné, 
nebo zda se lze proti němu odvolat (podat rozklad),, a 
dále že se domnívá s ohledem na cíl řízeni a také 
s ohledem na výraznou specifičnost řízení podle §§ 2 a 
3 zákona o státní památkové péči, která nepochybně 
byla důvodem toho. že na toto řízení se nevztahuji obec-
né předpisy o správním řízeni, je nezbytné konstato-
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vat, kdy daný správní akt způsobuje ty účinky, které s 
nimi zákon o státní památkové péči spojuje, tedy od 
jakého okamžiku je účinný a na věc je třeba pohlížet 
jako na kulturní památku a s nijako kulturní památ-
kou nakládat.6 Ministerstvo kultury dále uvedlo, že 
přijalo důkazy žalobce, samo opatřilo další důkazy, 
všechny důkazy zhodnotilo nejprve jednotlivě a poté 
v jejich vzájemné souvislostí. Při hodnocení důkazů pak 
správní orgán vycházel z moderních zásad evropského 
pojetí ochrany kulturních památek. Z hlediska ochra-
ny kulturních památek musí být základním znakem 
chráněné věci také to, že má důstojnost být kulturní 
památkou.7 Rada Evropy uvádí, že výběr objektů, kte-
ré budou chráněny, by mělo určovat oficiální stano-
visko ke kulturnímu významu objektu, tj. zda lze 
v konkrétním případě hovořit o relativní významnosti 
daného objektu.8 Dalšími prameny, které na meziná-
rodni úrovni pojem „kulturní význam" používají, jsou 
např. i Mezinárodní charta o konzervaci a restaurová-
ní památek a sídel, Benátky 1964, nebo Australská 
charta ICOMOS o uchováni kulturně významných míst, 
Burr, 1979, revidována 1981, 1988 a 1999. 
K problematice, zda věc vykazuje znaky kulturní pa-
mátky, je třeba uvést, že bavorský Nejvyšší zemský soud 
konstatuje,9 že základním znakem kulturní památky 
nemůže být pouze její zařazení do předchozí epochy, 
ale musí být nadto stanovena potřeba jejího zachová-
ni. Přitom například v Bavorsku je v první řadě rozho-
dující stav poznání odborných kruhů. Německé soudy 
dále dodávají, že slovo .významná" má z památkové 
ochrany vyloučit jen nedůležité věci. jako masové pro-
dukty. Naléhavým úkolem ochrany památek je zjevně 
něco mnohem více, než chránit pouze takříkajíc jedi-
nečné, prvotřídní památky (to je samozřejmě otázka § 
4 zákona o státní památkové péči - Národní kulturní 
památky); má chránit také takové věci, které jsou pod 
tímto prahem obzvláštního svědectví vývoje země a lidi. 
Podstatné je, že věci mají nikoli zanedbatelnou doku-
mentační hodnotu znaku uvedeného v zákonné skut-
kové podstatě. Tento patrný vztah musí mít věc jen 
k (minimálně) jednomu v zákoně uvedenému znaku.10 

Při posuzování otázky autentičnosti Haškova rodného 
domu se Ministerstvo kultury zejména řídilo zjištění-
mi, která vyplývají z výsledků dlouhodobé vědecké prá-
ce kolektivu autorů vytvořeného při Ústavu dějin umění 
Akademie véd České republiky za účelem pořízení sou-
pisu umělecltych památek v Praze," kde je mimo jiné 
k problematice stavebního vývoje předmětného domu 
uvedeno: „Na místě pův. domu čp. 645 byla po jeho 
zbořeni vystavěna klasicistní čtyřkřídlá novostavba dle 
plánů J. Nowotného z r. 1842. Rozkládala se mezi ul. 
Školskou a Štěpánskou a byla v době výstavby rozdě-
lena na dvě čp.: pův. 645 při Štěpánské a nové čp. 
1325 při Školské ul.". Výsledky analýzy existujících 
historických zpráv (F. Ruth, str. 1030), kvalifikované 
provedené nezávisle na příslušném řízení vedeném 
Ministerstvem kultury, tedy prokázaly, že pokud rod-
ný list Jaroslava Haška uvádí jako místo jeho narozeni 
dům čp. 1325, nemohlo se jednat o dům, který sice 

tvořil jeden stavebné architektonický celek s domem 
čp. 1325, ale byl orientován do Štěpánské ulice a evi-
dován již v době před narozením Jaroslava Haška jako 
dům čp. 645. 

Ve svém rozsudku12 Nejvyšší správní soud v Bmé 
především konstatoval, že v souzené věci žalovaný (Mi-
nisterstvo kultury) rozhodl o prohlášení předmětného 
domu za kulturní památku, a tak došlo k aplikaci usta-
novení § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.13 Je tedy 
zřejmé, že podstata souzené věci spočívala ve zhodno-
cení toho, zdaje možné předmětný dům považovat za 
významný doklad historického vývoje, životního způ-
sobu a prostředí společnosti, případné zdá má vziah 
k významným osobnostem anebo historickým událos-
tem, a z obsahu předmětného rozhodnuti přitom ply-
ne, že Ministerstvo kultuiy shledalo naplnění obou ci-
tovaných podmínek. Nejvyšší správní soud v této 
souvislosti současné předeslal, že řada uplatněných 
žalobních námitek s podstatou rozhodované věci bez-
prostředně nesouvisí, jelikož se vztahuje výhradně 
k otázce posouzeni stavebné technického stavu před-
mětné nemovitosti, což s ohledem na výše uvedené není 
právně významné. 

K jednotlivým žalobním bodům uvedl Nejvyšší správ-
ní soud následující: k tvrzeni žalobce, že právní úpra-
va prohlášení věci za kulturní památku14 je velmi kusá 
a vylučuje použití správního řádu,15 odkázal na právní 
názor publikovaný již v rozsudku Vrchního soudu 
v Praze,16 podle něhož, i když zákon o státní památko-
vé péči vylučuje pro řízení o prohlášeni věci za kultur-
ní památku užití správního řádu, musí správní orgán 
v takovém řízení dbát základních zásad správního 
řízení. Zde je však relevantní nikoliv samotná skuteč-
nost, zda bylo postupováno podle správního řádu, 
nýbrž zda žalovaný respektoval práva vlastníka před-
mětného domu, nacházející oporu právě v základních 
zásadách správního řízeni. V tomto směru Nejvyšší 
správní soud zjistil, že Ministerstvo kultury postupo-
valo v souladu s ustanovením § 3 zákona o státní pa-
mátkové péči, umožnilo vlastníkovi (žalobci) uplatnit 
jeho argumentaci a předkládat důkazy, s nimiž se ná-
sledně řádně vypořádalo, a souhrnně bylo proto mož-
no konstatovat, že žalovaný respektoval základní zá-
sady správního řízení.17 Nejvyšší správní soud se 
neztotožnil ani s tvrzenou zmatečností napadeného roz-
hodnuti, spočívající v absenci poučení o opravném pro-
středku a v tom, že hovoří o nabyti „účinnosti" namís-
to o nabytí „právní moci" rozhodnutí,18 protože důvody 
zmatečnosti totiž musejí dosahovat značného stupně 
intenzity,19 což v daném případě zjevné dáno není. 
Obdobné nebyla shledána důvodnou ani námitka 
ohledné poučení o „účinnosti" napadeného rozhodnu-
tí, neboť bylo zjevné, že tato informace byla pro žalob-
ce dostatečné srozumitelná, o čemž mimo jiné svědčí i 
včasnost podané žaloby. 

K námitce, že Ministerstvo kultury porušilo zásadu 
objektivní pravdy, když se nevypořádalo s otázkou 
veřejného zájmu prohlášení předmětné nemovitosti za 
kulturní památku, je nutno uvést, že veřejný zájem 
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prohlášení věci za kulturní památku je obecně vyme-
zen v ustanovení § 1 zákona o státní památkové péči.20 

Tento obecný účel je dále blíže specifikován u jednotli-
vých druhů památek, kdy v případě kulturních pamá-
tek je tento veřejný zájem dostatečné přesné vymezen 
právě ve výše citovaném ustanovení § 2 zákona č. 20/ 
1987 Sb., takže z tohoto hlediska nazíráno, vypořádá-
ní se s otázkou veřejného zájmu na prohlášení věci za 
kulturní památku ve svojí podstatě představuje zjiště-
ni naplněni zákonných podmínek obsažených ve zmí-
něném ustanovení, přičemž Nejvyšší správní soud kon-
statoval, že na jednotlivých provedených důkazech 
žalovaný dovodil naplnění zákonných podmínek a 
v žádném případě nedelegoval dokazování na svůj po-
radní orgán.21 

Nejvyšší správní soud odmítl také další žalobní ná-
mitky, které brojily proti výsledkům provedeného do-
kazování a proti jejich hodnocení, spočívající zejména 
v tvrzení, že předmětný objekt nevykazuje znaky kul-
turní památky a podání návrhu na prohlášení věci za 
kulturní památku bylo ryze účelové. Jakkoliv nebylo 
ve správním řízeni zjištěno, ve kterém bytě se Jaroslav 
Hašek narodil, byl přijat názor Ministerstva kultury, 
že v souzené věci byl posuzován rodný dům tohoto svě-
tově proslulého spisovatele22 a nikoliv jeho rodný byt a 
byl dostatečně prokázán zákonný důvod pro prohláše-
ni věci za kulturní památku ve smyslu ustanoveni § 2 
odst. 1 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb.23 Ohledné ar-
chitektonické a urbanistické hodnoty rodného domu 
Jaroslava Haška Nejvyšší správní soud konstatoval, že 
žalovaný správní orgán se neopomenul vyjádřit ke všem 
provedeným důkazům a dostatečné zjistil skutkový stav 
věci, který interpretoval v souladu se zákonnou úpra-
vou. Ministerstvo kultuiy tak nevycházelo jen ze sta-
novisek dodaných vlastníkem a organizacemi státní 
památkové péče, nýbrž se při rozhodování rovněž opřelo 
o reprezentativní odbornou publikaci a svůj závěr ohled-
né architektonického a urbanistického významu před-
mětné nemovitosti dostatečně a přesvědčivé odůvod-
nilo.24 

Konečné k argumentaci žalobce, že důvod podáni 
návrhů na prohlášeni předmětného domu za kulturní 
památku byl ryze účelový, nebof touto formou mělo 
být pouze zabráněno jeho demolici, Nejvyšší správní 
soud konstatoval, že tyto námitky jsou irelevantní, 
nebof brojí proti vnitřním motivům iniciátorů tohoto 
správního řízení (které není řízením návrhovým), při-
čemž však soudní přezkum se týkal pouze jeho průbě-
hu a výsledku. Jinak řečeno, motivace k podáni před-
mětného návrhu mohla být prakticky jakákoliv, nebof 
sama o sobě nepodléhá soudnímu přezkumu, a rele-
vantní se jeví toliko zjištění, zda pro prohlášeni domu 
za kulturní památku byl dán či nikoliv příslušný zá-
konný důvod. Navíc je vhodné dodat, že účelem záko-
na o státní památkové péči je ochrana kulturních pa-
mátek, takže nemůže být viděno jako v rozporu s tímto 
účelem zákona, pokud byly návrhy na prohlášeni před-
mětného domu za kulturní památku podány jako je-
den z prostředků k jeho ochraně.25 

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správni 
soud v Brně dospěl k názoru, že napadené rozhodnutí 
bylo vydáno na základě dostatečně jištěného skutko-
vého stavu a z hlediska uplatněných žalobních námi-
tek odpovídá zákonu, proto soud žalobu jako nedů-
vodnou zamítl.26 

Jiří Va/čner, 
zástupce vedoucí oddělení odvány kulturních 

památek odboru památkové péče Ministerstva kultury 

POZNÁMKY 
1. Dle ustanoveni § 2 odst. 1) a 2) zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, v platném znění 
2. Forma rozhodnutí byla motivována ustanovením § 44 
zákona o státní památkové péči: .Obecné předpisy o správ-
ním řízeni se nevztahuji na řízení podle § 3, 6, 8 a § 21 
odst. 2 a 4." 

3. Rozsudek Vrchního soudu v Praze (7 A 54/97): Z výše 
citovaného ustanovení § 3 zákona o státní památkové péči 
vyplývá, že právní úprava prohlášeni věci za kulturní pa-
mátku, zejména pokud jde o úpravu procesních vztahů, je 
velmi kusá a neodpovídá významu takového rozhodnuti. Proto 
nezbývá, než se opřít podle analogie o nékteré instituty a 
obecné zásady správního (procesního) práva, zejména když 
postup správního orgánu při prohlášení véci za kulturní 
památku má některé shodné rysy se správním řízením a jeho 
výsledkem má být autoritativní rozhodnuti, které zasahuje 
do vlastnického práva občana. I při minimálních požadav-
cích na formální stránku rozhodnuti je proto třeba trvat na 
tom, že rozhodnuti má být rozčleněno na výrok, odůvodněni 
a poučení o opravném prostředku, přičemž výrok má obsa-
hovat rozhodnuti ve véci s uvedením právního předpisu, podle 
néhož bylo rozhodnuto. Řádné vyloženi důvodů rozhodnuti 
je pak základním předpokladem, aby rozhodnuti mohlo být 
podrobeno kontrole jak ze strany vlastníka věci, tak soudem 
a koneckonců v daném případě i veřejností. 

4. Rozsudek Nejvyššiho správního soudu v Bmé č.j. 6 A 106/ 
2002-81 ze dne 28.4.2004 
5. Vlastník, popř. jím přizvaní experti polemizovali s názory 
o architektonickém významu domu mimo jiné s odkazem na 
skutečnost, že dům byl postaven v tzv. kasárenském, popř. 
.tehdejším úředním empirovém" stylu bez architektonické a 
umělecké výzdoby. K tomu Ministerstvo kultuiy připomně-
lo, že uvedený styl, uplatňující se ve výstavbě Nového Města 
pražského zejména ve druhé třetině 19. stoleti, byl pro svoji 
asketičnost a uniformitu hanlivé označován jako kasáren-
ský nebo kasárnický jeho současníky - odpůrci a stoupenci 
konkurenčních romantických směrů v architektuře a že 
absence bohatší architektonické a umělecké výzdoby je zde 
projevem dobové podmíněného a slohové vytříbeného řeše-
ní, v jehož důsledku není význam domu v souvislostech do-
bového uměleckého vývoje oslaben, ale právě naopak zdů-
razněn. 

6. Účinnost jako vlastnost správního aktu neni v naší litera-
tuře neznámá, zmiňuje se o ni právě ve výše uvedeném smyslu 
slova napr. V. Mikule in: Hendiych, Dušan a kolektiv: Správni 
právo, obecná část. 4. změněné a doplněné vydáni. Praha 
2001, nebo R. Ondruš, in: Kapitoly z veřejné správy V., 
evidenční číslo 16012 (LIT), informační systém ASPI) 
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7. Denkmalwúrdigkeit; č. 2.2.1. třetí odrážka Pokynů 
Saského státního ministerstva vnitra k provedeni saského 
památkového zákona z 10. kvétna 1995 

8. Pickard, Robert: Lund. Carsten: Frier. Pierre-Laurent; 
Goblet, Myriam: Guidance on the development of legislation 
and administration systems in the field of cultural heritage, 
Strasbourg, 2000. kapitola A 2.2 

9. Usnesení z 28.10.1986. 3 ObOWi 107/86 bavorského 
Nejvyššího zemského soudu 

10. W. Eberl, G.-U. Kapteuina, R. Kleeberg, D. Martin: c.d.; 
2.1.2 č. 1. str. 3 

11. Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vino-
hrady - Praha 1, str. 620 

12. Rozsudek Nejvyššiho správního soudu v Brné č.j. 6 A 
106/2002-81 ze dne 28.4.2004, s. 8 až 11 

13. Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje 
ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité 
věci, popřípadě jejich soubory, 

a) které jsou významnými doklady historického vývoje, ži-
votního způsobu a prostředí společnosti od nejstaršich dob 
do současnosti, jako projevy tvůrčích schopnosti a práce člo-
věka z nejrůznéjších oborů lidské činnosti, pro jejich hodno-
ty revoluční, historické, umělecké, védecké a technické, 

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a histo-
rickým událostem. 

14. § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
v platném zněni 

15. § 44 zákona č. 20/1987 Sb.. o státní památkové péči, 
v platném znění: „Obecné předpisy o správním řízení se ne-
vztahují na řízení podle § 3. 6, 8 a § 21 odst. 2 a 4." 

16. Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 7 A 13/99 - 28 ze 
dne 30.8.2001 

17. Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brné č.j. 6 A 
106/2002-81 ze dne 28.4.2004, s. 9 

18. tamtéž, s. 9 

19. Např. § 103 odst. 1 pism. c zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, v platném znění 

20. (1) Stát chrání kulturní památky jako nedílnou 
součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, 
významného činitele životního prostředí a nenahraditel-
né bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestran-
né podmínky pro daldí prohlubování politickoorganizá-
torské a kulturně výchovné funkce státu při péči 
o kulturní památky, o jejich zachování a vhodné využí-
vání, aby se podílely na rozvoji kultury, uměni, vědy 
a vzdělávání, formováni tradic a vlastenectví, na estetic-
ké výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvo-
ji společnosti. 

(2) Péče státu o kulturní památky (dále jen „státní památko-
vá péče") zahrnuje činnosti, opatřeni a rozhodnutí, jimiž or-
gány a odborná organizace státní památkové péče (§ 25 až 
32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečuji za-
chování. ochranu a vhodné společenské uplatnění kultur-
ních památek. Ostatní orgány státní správy, a jiné organiza-
ce spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou 
organizací státní památkové péče a pomáhají jim při plnění 
jejich úkolů. 

21. Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brné č.j. 6 A 
106/2002-81 ze dne 28.4.2004, s. 9 

22. Nejvyšší správní soud v Brné vycházel především 
z rodného listu Jaroslava Haška, který byl součástí dokazo-
váni Ministerstva kultury 

23. Rozsudek Nejvyššiho správního soudu v Brné č.j. 6 A 
106/2002-81 ze dne 28.4.2004, s. 10 

24. tamtéž, s. 10 a 11 

25. tamtéž, s. 11 

26. § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správ-
ní, v platném zněni 
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DALSI KAPITOLA DLOUHODOBÉHO UŠILI O MODERNÍ KONCEPCI 
OPRAVY KARLOVA MOSTU 

Ve středu 7. dubna 2004 se sešla poprvé Odborná 
koordinační komise (OKK) pro obnovu Karlova mos-
tu zřízená při Magistrátu hlavního města Prahy pri-
mátorem MUDr. P. Bémem. Jde o důsledek usnesení 
Rady hlavního města Prahy (RHMP) č. 1095 ze dne 29. 
7. 2003, které zaujalo stanovisko k dosavadní situaci 
kolem přípravy obnovy Karlova mostu. Čtenáře Věst-
níku Klubu jsme o tomto zlomovém jednání Rady MHP 
informovali v čísle 3/2003, s. 15. Původní projekt au-
torů prof. Ing. Witzany, DrSc., Ing. Křížek, Ing. arch. 
Šantavý byl zamítnut. Jako jeden z nejbližšich kroků 
připravuje vedení města nové výběrové řízení na pro-
jektanta opravy Karlova mostu. 

Dne 13. dubna 2004 se uskutečnil za neobvykle vel-
kého zájmu odbomé stavařské veřejnosti veřejný tech-
nický seminář k opravě Karlova mostu. Naprosto 
zaplněný sál budovy VTS na Novotného lávce v Praze 1 
si vyslechl v úvodu názor náměstka primátora Ing. Jana 
Burgermeistera na další postupné kroky nutné 
k obnově Karlova mostu a informaci předsedy České-
ho svazu stavebních inženýrů doc. Ing. M. Pavlíka, CSc. 
o připravenosti ČSSI k další odborné spolupráci. ČSSI 
také tento seminář připravil organizačně i odborně za 
spolupráce s Nadačním fondem Karlův most Praha (Ing. 
F. Hrnčíř, MBA). 

Seminář se vyznačoval vysokou odbornou úrovní 
sdělení přednášejících. Z témat jednotlivých příspěv-
ků uvádím: Klíčové problémy současné opravy Karlova 
mostu (Ing. V. Křížek, CSc., ČSSI), Specifika zakládání 
historických mostů (prof. Ing. I. Vaniček, DrSc, FSv 
ČVUT), Vliv katastrofální povodně ze srpna 2002 na 
stabilitu Karlova mostu (Ing. P. Uher, Povodí Vltavy), 
Stav spodní stavby a její statická bezpečnost (prof. Ing. 
J. Škopek, DrSc., PF UK), Vyhodnoceni průzkumu -
skutečný stav vrchní stavby (doc. Ing. K. Drozd, CSc., 
PF UK), Statická analýza mostní konstrukce - parame-

trická studie (prof. Ing. J. Šejnoha, DrSc.), Geneze opra-
vy Karlova mostu (A. Bechtoldová), Jaký pnrodní ká-
men vybrat pro opravu KM (doc. RNDr. R. Přikiyl, PF 
UK), Karlův most - organizační problematika prováděni 
stavby (Ing. V. Křížek, CSc., ČSSI), Příčiny selhání hyd-
roizolace Karlova mostu, možné varianty obnovy (doc. 
Ing. Z. Kutnar, CSc., FA ČVUT). O zásadách pro opra-
vy a údržbu historických mostů v Německu referovali 
Dipl. Ing. E. Stolarski, LGA Bayern, Norimberk a Dipl. 
Ing. A. Swaczyna, Baudirektor Stadt Regensburg. 

Problémem hydroizolace, tedy jednou z hlavních 
technických otázek budoucího projektu i realizace, se 
zabývali odbornici z praxe (ing. Káně, ing. Růžička). 
Předvedli řešeni tohoto svízelného problému několika 
způsoby. 

O památkových i architektonických problémech 
obnovy Karlova mostu přednášeli Ing. arch. O. Šefců 
NPÚ a autor tohoto příspěvku. 

Přítomní odcházeli po celodenním jednáni s vědomím 
účelné vynaloženého času. Pečlivá příprava semináře 
ČSSI byla přítomnými oceněna. Odborníky z oboru sta-
tiky mostních konstrukcí zaujala především evropská 
úroveň příspěvků profesorů Fakulty stavební ČVUT J. 
Šejnohy, VI. Křístka a V. Blažka Statická analýza mostní 
konstrukce Karlova mostu. V diskusi na semináři i poz-
ději na OKK přítomní konstatovali, že v ní byly pře-
svědčivé vyvráceny dosavadní nedokonalé teoretické 
představy, které vedly k mylným stavebním řešením 
zamítnutého projektu. 

Současně byl všem účastníkům rozdán pohotové 
vydaný katalog přednesených přednášek s bohatým 
grafickým a obrazovým doprovodem. Vydali ho ČSSI 
a Nadační fond Karlův most v redakční úpravě Ing. VI. 
Křižka, CSc., který seminář též organizačně připravil 
a moderoval. 

Milan Pavlík 
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ZAMÝŠLENÝ SOUBOR VÝŠKOVÝCH STAVEB NA ŽIŽKOVSKÉ PARUKÁŘCE 
JE NOVÝM ÚTOKEM NA HORIZONT PRAHY 

Výšková stavba jako symbol moderní doby, pokroku nebo prostě jen podnikatelského úspěchu je 
jedním z klíčových témat západní architektury 20. století. Praha je jednou z mála evropských metropo-

lí, která nástupu výškových staveb v centrech měst odolala. Na papíre tak zůstaly radikální vize 
Josefa Havlíčka stejně jako proklamace teoretika meziválečné avantgardy Karla Teigeho, v jehož 

představách lemovaly hlavní pražské bulváry v druhém plánu řady mrakodrapů. Bylo by asi příliš 
troufalé tvrdit, že se tak stalo díky prozíravosti odpovědných činitelů. Jako obvykle je i toto v Praze 

dvacátého století z valné části důsledkem náhlých politických a společenských zvratů, nedokončených 
velkolepých plánů nebo pouze nedůslednosti úřednické mašinérie. 

Vizualizace nové zástavby v letáku vydaném k prezentaci objemové studie záměru 
CENTRAL PARK PRAHA dne 23. 2. 20004 

Rok 1989 přinesl pochopitelně razantní změnu. 
S příchodem silných a obratných investorů se - vzhle-
dem k západoevropskému kontextu poněkud anachro-
nicky - stala výšková budova opět vítaným symbolem 
sily, úspěchu, a nebo prostě jen místem, ze kterého je 
vidět na tolik ceněné Hradčany. Po nedávném znovuo-
živení myšlenky na výstavbu mrakodrapů na pankrácké 
pláni bylo zjevné, že je jen otázkou času, kdy se po-
dobné projekty přiblíží k historickému Jádru Prahy. Zdá 
se, že takový okamžik právě nastal: v současné době je 
na Sekci útvaru územního rozvoje Magistrátu hl. m. 
Prahy (SÚRM) projednávána změna koeficientu územ-
ního plánu, která by umožnila výstavbu více než dva-
cetipodlažnich domů vedle vrchu Parukářka na Žižko-
vé. Věžové domy přitom mají být situovány na 
mimořádné exponované pohledové východní hraně 
městského jádra, která byla dosud - až na drobné vý-
jimky - podobných razantních zásahů ušetřena. 

Praha je město bytostné spjaté s krajinou. Údolí 
meandru Vltavy a jejich přítoků vytváří plastickou 
strukturu, která jakoby byla předurčena pro dotvoření 
a umocněni architekturou. Ta zde od samého počátku 
svou úlohu přijala a krajinná struktura tak byla pod-
tržena umístěním dominantních staveb chrámů a pa-
láců, které vystupují nad souvislou hladinu střech 
a přirozené pointují strukturu města v urbanistickém 
i výtvarném slova smyslu. V takovémto uspořádáni 
města nelze chápat stavbu jako solitér bez dalších sou-
vislostí. Všechno zde navzájem souvisí, vše participuje 
na jednom celkovém účinu, kteiý pak zpětně každou 
jednotlivou stavbu umocňuje. Tento silný vzájemný 
vztah města s krajinou převzaly i nové čtvrti devate-
náctého a první poloviny dvacátého století a snad jen 
diky tomu přežil tento základní princip utváření cent-
ra Prahy neblahé zásahy do struktury města 
v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. 
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Panorama Prahy z Letné s vyznačením místa, kde zamýšlená výstavba vstoupí do horizontu. 
Foto R. Biegel, květen 2004 

Díky této vzájemné symbióze může jediná stavba 
celek výrazně posílit, nebo jej naopak ještě výrazněji 
poškodit. Každou výraznou novostavbu je zde třeba 
pečlivé vážit a promýšlet v celkovém kontextu. Právě 
tohle se však v Praze v posledních čtrnácti letech té-
měř neděje: veškeré nástroje, jež sloužily nebo mohly 
sloužit ke smysluplné koordinaci rozvoje města, byly 
oslabeny nebo úplně zrušeny a dominanty vznikají 
prostě tam, kde silný investor zakoupí stavební parce-
ly. Územní plán je místo dlouhodobé závazné koncep-
ce chápan jako šachovnice pro výnosné developerské 

podnikání, neboť není nic snadnějšího než zakoupit 
levný pozemek a posléze šikovné zajistit změnu územ-
ního plánu, která může - například - rázem proměnit 
nezajímavý parčík v lukrativní stavební parcelu. 

Obdobná situace nastala v případě zamýšlených 
výškových budov mezi Parukářkou a ulicí Olšanskou. 
Stávající koeficient zástavby daný územním plánem zde 
umožňuje stavby, které budou výškově korespondovat 
s okolní prvorepublikovou zástavbou. Kvůli zamýšle-
ným výškovým stavbám však investor požádal o jeho 
změnu. Vzhledem k mimořádné závažnosti takovéhoto 

Pohled k západu na místo zamýšlené zástavby, v pozadí žižkovská televizní věž. 
Foto R. Biegel, květen 2004 
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Průhled k mistu budoucí zástavby Malt 
Foto R. Biegel 

zásahu se Klub rozhodl k celé věci vyjádřit a požádal 
SÚRM, aby zde změnu koeficientu zástavby nepovolil. 
Zároveň bylo vydáno následující stanovisko Klubu: 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu se seznámila se 
záměrem výstavby výškových dvacetipatrových budov, 
které mají být realizovány v rámci developerského pro-
jektu Central Park Praha (společnost CPP Development, 
s.r.o.) mezi Olšanskou ulicí a vrchem Parukářka v Praze 
3 - Žižkově. Výstavba výškových staveb v navržené 
lokalitě je podle našeho názoru z hlediska širších 
vztahů tohoto území vyloučena, a to zejména 
z těchto důvodů: 

1. Předmětná lokalita se nachází na hraně pohledo-
vého horizontu historického jádra Prahy, které je pro-
hlášeno památkou Světového kulturního dědictví 
UNESCO. Ochranné pásmo Pražské památkové rezer-
vace bylo stanoveno právě pro případ ochrany krajin-
ného horizontu historického města. Navržené výškové 
stavby jsou situovány na nejcitlivějším bodu horizontu 
a uplatňu jí se tak ve všech dálkových pohledech z Malé 
Strany, Hradčan a Pražského Hradu. 

2. Výstavba výškových staveb na vyvýšeném pohle-
dovém horizontu jádra města je velice sporná i z hlediska 
jednoho z nejdůležitějšich urbanistických principů, na 
kterém je hodnota Prahy založena - tedy vzájemného 
sepětí krajiny a města. Plastický terénní reliéf pražské 
kotliny byl po staletí respektován a umocňován citlivou 
kompozici dominant, tedy chrámů, paláců nebo důleži-
tých veřejných staveb. Východní horizont pražských 
měst z konce devatenáctého a počátku dvacátého sto-
letí tento princip plně respektoval a plynulá vazba teré-
nu a městaje zde dodnes dochována nejlépe. Navržené 

tšickou ulicí od Basilejského náměstí, 
květen 2004 

výškové stavby tento princip tvrdě popírají V dálkových 
i bližších pohledech degraduji dosud dominující budovu 
Národního památníku na vrchu Vítkově a zakládají pre-
cedens pro výstavbu dalších převýšených budov, které 
by ve svém důsledku vystavěly hradbu kolem středu 
města. 

3. Navržená zástavba je velice problematická 
i z hlediska lokality samotné. Oblast mezi Parukářkou 
a Olšanskou ulicí je cenným nezastavěným územím, ve 
kterém plynule přechází domy postavené podle mezivá-
lečných regulačních plánů do přírodní krajiny okolí vr-
chu Parukářky. Jakékoli novostavby by měly tento pře-
chodový charakter území respektovat a využít jej ve svůj 
prospěch, neboť podobných lokalitje v širšímjádru měs-
ta velmi málo. Je paradoxní, že předložený projekt 
u nižších objektů o takovéto citlivé provázání s krajinou 
usiluje, ale návrhem výškových a deskových domů tyto 
tendence zároveň zcela popírá 

Z výše uvedených důvodů vyzývá Klub Za starou 
Prahu Magistrát hlavního města Prahy - sekci útva-
ru rozvoje města, aby změnu koeficientu zastavěni 
daného stávqjícím územním plánem nepřipustil 
a naopak stanovil regulativy, za kterých jedině 
bude zástavba této lokality možná. Klub Za starou 
Prahu se rozhodně nestaví proti kultivaci a dílčí 
zástavbě této pozoruhodné lokality. Zásadně však 
nemůže souhlasit s takovým projektem, který by 
narušil širší urbanistické souvislosti historického 
jádra Prahy a města jako takového. 

Případy jako je tento rovněž nejprůkazněji ukazují 
bolestnou absenci nezávislé instituce, která by garan-
tovala architektonický a urbanistický rozvoj Prahy. 
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Je bohužel nutno konstatovat, že ten dnes není důsled-
kem dlouhodobé promyšlené koncepce, ale dílčích in-
vestorských záměrů, které se snaží o co nefvyšší zhod-
nocení získané parcely či lokality. Je zjevné, že takovýto 
benevolentní přístup vede k rozrušení a nevratnému 
poškození urbanistické struktury města. Klub Za sta-
rou Prahu proto v této souvislosti opět vyzývá předsta-
vitele města, aby se přihlásili k odpovědnosti za jeho 
budoucnost a co nejrychleji vznik takovéto nezávislé 
instituce iniciovali 

V současné dobé ještě není známo, jakým závěrem 
projednávání na SURM skonči. Na stranu Klubu se 
postavil Národní památkový ústav, který rovněž vyzval 
SÚRM k zamítnutí návrhu této změny. Jako variantu 
projektu předložili architekti verzi, ve které jsou domy 
čtrnáctipodlažni, ovšem je jich kvůli zachováni kapa-
city logicky více. I tato zdánlivě kompromisní varianta 
je však v kontextu svého okolí naddimenzovaná 

a v dálkových pohledech nepříznivá. Vzhledem ke ka-
pacitě navržených novostaveb je však i kvůli této nižší 
variantě nutné koeficient územního plánu změnit, což 
může v praxi vést opět k návratu původní myšlenky 
výškových dominant s výhledem na Pražský hrad. 

Ať již bude výsledek jakýkoli, je zjevné, že podob-
ných projektů bude stále lychleji přibývat. Nebudou-li 
co nejiychleji přijaty závazné regulativy pro koncepční 
rozvoj města, je téměř jisté, že v brzké době o jeho jedi-
nečnou kompozici přijdeme. Praha je evropským uni-
kátem, jehož hodnota ze dne na den narůstá. Symbió-
za města a krajiny, jaká se naskýtá při pohledu z Letné 
nebo z rampy Pražského hradu, je bez jakékoli nad-
sázky neopakovatelná, přičemž nepodařený pankrác-
ký experiment tuto skutečnost jen podtrhuje. Bylo by 
mimořádné tragické, kdyby hodnotu tohoto druhu zlik-
vidovaly náhodné developerské projekty, jejichž hlav-
ním cílem je rychlý návrat vložených prostředků bez 
ohledu na to. jak zasáhnou do svého okolí. 

Richard Biegel 

Pohled na místo zamýšlené zástavby. V pozadí zadní trakty domů Basilejského náměstí 
Foto R. Biegel květen 2004 
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KARLÍN - WATERLOO PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Dne 27. 4. 2004 uspořádal Klub Za starou Prahu protestní tiskovou konferenci přímo v Thámově ulici 
v bezprostřední blízkosti probíhající demolice zapsané kulturní památky, a to bez sejmutí její památko-

vé ochrany. Tedy, vítejte u pátého zpravodajství o tom, jak se na začátku 21. století zachází 
s jedinečnou klasicistní čtvrtí sousedící s Pražskou památkovou rezervací 

Demolice zadního křídla domu čp. 88, v němž byl umístěn unikátní dřevěný 
rumpál V Pozadí Pobřežní ulice a Rohanský ostrov. 

Foto: K. Kolajová, duben 2004 

Po sametové revoluci se řada milovníků historie za-
radovala, že po půl století trvající devastaci našeho kul-
turního dědictví se tento proces zastaví. Jejich radost-
né očekávání bylo potvrzeno zrušením cenzury a 
možností o těchto věcech svobodné hovořit. Po patnácti 
letech se však ukazuje, že radost byla předčasná a já-
dro celého tohoto problému je skryto jinde - v nezájmu 
veřejnosti. 

Stojíme o vlastní minulost ? 
K základnímu bohatství velkých evropských zemi pat-
ří sebevědomí opřené o dějiny, tradice a kontinuitu ná-
rodních hodnot. Pocit pevného zakotvení v historii, 
spojený s jistou hrdostí, se však podařilo předešlému 
režimu v českém národě velmi kvalitně vymýtit pomo-
cí vlastního vykládání minulosti. Ať to bylo zbožštění 
dob husitské ikonoklasie, zatracování pobělohorské 
šlechty jako proněmeckých kolaborantů nebo temný 
výklad rekatolizace, výsledkem byl zákonitě pocit his-
torické křivdy a (komunisty tolik podporovaný) odpor 
k západním kulturám. Fakt, že za posledních sto let, 
si českými zeměmi očistila boty snad každá sousední 
velmoc opět nahrál tomu, že se naše historie stala pro 
novou generaci souhrnem tragédií, trapasů a neštěstí, 
ke kterým je lépe se ani nehlásit. Generace která 
s tímto dojmem vyrůstá, se pak stává snadným úlov-
kem novodobé konzumní kultury. Ta uznává jako jedi-
nou hodnotu moderní spotřební předměty vychvalova-

né reklamami, které maji člověku dát ten pravý pocit 
blaha a díky nimž si může sebevědomí koupit každý. 
Pro kulturu konzumu je také mnohem lákavější trávit 
volný čas nějakým .akčním" způsobem, než se zabývat 
něčím starým, často i zanedbaným a zdánlivé nevzhled-
ným. Naštěstí tento mor nepostihl všechno obyvatel-
stvo a jak je vidět z příkladu Šumných měst architekta 
Vávry, jde pouze o to, jak bude dalším generacím naše 
minulost předkládána, aby vzbudila jejich zájem. 

Namátková péče 
Když se začalo v 90. letech s revitalizaci Karlina, rad-
nice byla jistě hrdá na zájem zahraničních investorů a 
zmizeni zašlých továren podpořila. Příchod povodně ale 
mizeni staveb uiychlil a mimo továren se začaly ztrá-
cet i kvalitní klasicistní domy. V rámci památkové zóny 
jsou zde chráněny všechny domy a některé z nich jsou 
ještě navíc zapsány jako kulturní památky. Plošná za-
nedbanost za poslední půl století však vykonala své a 
zájemci o volné parcely si začali vybírat ty nejniž-
ší.nejstarší a bohužel nejcennější objekty k demolicím, 
bez ohledu na jejich památkovou ochranu. 

První tiskovou konferenci kvůli tomuto problému 
svolal Klub v prosinci 2002 a starosta Prahy 8 Josef 
Nosek na ní prohlásil, že: „vše mohli zbourat již po po-
vodni, památek si cení a ŽÁDNÉ DOMY SE JIŽ DEMO-
LOVAT NEBUDOU". Bagry se ale od té doby prakticky 
nezastavily. Když se k našemu překvapení na začátku 



Z A S T A R O U P R A H U 

„REKONSTRUKCE" 
DOMU ČP. 254-1 
V JILSKÉ 7 
Fotografie dokumentují 
probíhající „rekonstrukci" 
původně středověkého, 
renesančně a klasicistně 
upravovaného domu na 
Starém Městě pražském. 
Dům, který počátkem 
devadesátých let získal 
v restituci dominikánský řád, 
byl v nedávné době prodán 
balkánskému podnikateli, 
který se do jeho obnovy 
pustil skutečně z gruntu. 

Započal osekáváním vnitřních omítek 
takřka ve všech prostorách jeho interiérů, 
a když se přišlo na to, že jedna z místností 
prvního patra skrývá pod mladšími vrstvami 
omítek pozdně středověkou výmalbu, bylo 
již dílo takřka hotovo. Nemá asi moc smysl 
nyní pátrat, kdo měl na stavbu dohlížet 
a kdo to zjevně zanedbal. Dle vyjádření 
dělníků na stavbě trvalo osekávání omítek 
déle než měsíc (!) a«... byla to fakt 
makačka." Nebo to smysl ještě pořád má? 

Míchal Patrný 

STAROU 
PRAHU 

Foto Michal Patrný. 

2004 
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4. Josef Pleskot/AP Atelier; Křístek, Trčka a spol, tunel ve valu 
Prašného mostu pod Pražským hradem, 1996-2002 

NOMINACE NA CENU KLUBU 
ZA STAROU PRAHU 
ZA NOVOU STAVBU 
V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ 

1. Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jan Hladík, 
Jan Adámek, Jiří Hušek, hotel Josef 
v Rybné ulici v Praze. 2001-2002 

2. Petr Hrůša, Petr Pelčák, polyfunkční 
dům v Josefské ulici v Brně. 2000-2002 

3. Richard Doležel, Petr Malínský, Petr 
Burian, Michal Pokorný, Martin Kotík, 
palác Euro na Václavském náměstí v Pra-
ze. 2000-2002 



: Z A S T A R O U P R A H U : 

5. Vladimír Krátký, Šárka Kvizová-Hájková, 
Monika Čížková, dostavba Máhlerova rodné-
ho domu v Kališti u Humpolce, 1997-2003 

K L U B k 

Ú 
STAROU 
PRAHU 

Snímky Rostislav Švácha (1 -3,5-7), 
Jan Bečka (4) a Richard Biegel (8) 

6- 8. Jakub Cigler, Vincent Marani, Jan Hof-
man, Hana boudová, Ondřej Hrozinka Petr 
Ovčačík, Miroslav Frecer, Jana Lehotská, 
polyfunkční dům Portheimka Center na ná-
městí 14. října v Praze. 2001-2003 
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KDE SE NA HORIZONTU PRAHY OBJEVÍ ZAMÝŠLENÝ SOUBOR VÝŠKOVÝCH 
STAVEB CENTRAL PARK PRAHA V OBLASTI ŽIŽKOVSKÉ PARUKÁŘKY? 

Pohled z Letné od Hanavského pavilonu. 

Pohled z Petřína. Obě foto Richard Biegel, květen 2004 
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dubna 2004 začalo s demolici již třetí zapsané památ-
ky, bez sejmuti ochrany. Klub svolal další tiskovou 
konferenci a tentokrát již protestní. Starosta městské 
části se pro televizní kameru vyjádřil, že: „ toto už je 
opravdu poslední demolice" a my bychom mu velmi rádi 
věřili. Kvalitních klasicistních domů nejen s estetickou 
hodnotou je v Karlině stále dost, ale zájem o ně jeví 
často spíše demoliční flrmy, než jejich zodpovědní ma-
jitelé. Nejsmutnějšim je fakt, že přes naši tříletou sna-
hu zde právě došlo k plánované likvidaci poslední tech-
nické památky vztahující se k provozu karlínského 
přístaviště. /uan M i n á ř 

Tisková zpráva Klubu Za starou Prahu 
k protestní tiskové konferenci 27. 4. 2004 

Historické pražské předměstí Karlín bylo založeno jako 
promyšleny urbanistický čin v roce 1817 a v nejstarší 
fazi svého vývoje vystavěno klasicistně v pravidelné 
blokové zástavbě strukturované třemi průběžnými uli-
cemi, rozlehlým náměstím a řadou příčných ulic. Pro 
svůj ojedinělý urbanistický význam a nesporné archi-
tektonické kvality spočívající v kompaktních blocích 
cenné převážně klasicistní zástavby byl Karlin prohlá-
šen památkovou zónou, řada jednotlivých budov má 
navíc statut kulturní památky. 

Po tragické povodni v roce 2002, kdy voda dosáhla 
až 3,5 metru nad úrovni ulice, se stavební podnikatelé 
- developeři a Městská část Praha 8 chovají k některým 
částem Karlina spíše jako k rozvojovému území než 
k památkové zóně. I když je nesporné, že povodeň domy 
poškodila, je krajně pochybné, že právě na místech, 
o která maji investoři zřejmý zájem, byly domy údajně 
poškozeny tak nevratné, že nezbývá nic jiného, než je 
podle § 91 stavebního zákona odstranit. Památkové 
orgány nemají v tomto případě žádnou zákonnou mož-
nost se k věci vyjádřit, natož zasáhnout 

Uvolnění parcely lze dosáhnout ve čtyřech až pěti 
krocích: 

1. Developerovi se zalíbí parcela, na níž stojí staiý dům. 

Varianta a: Tento dům koupí od soukromého majitele 
nebo obce. (Mimochodem, těžko lze předpokládat, že 
klasicistní dům developerská společnost kupuje se 
záměrem jej pietné památkově obnovit.) 

Varianta b: Dům zůstane v obecním majetku a zájem 
developera zůstává v pozadí. (Tento postup je zdánlivě 
společensky průhlednější a developer nevzbudí před-
časně podezřeni u památkářů.) 

2. Najatý statik s kulatým razítkem vypracuje posu-
dek směřující k verdiktu: „neopravitelné poruchy.... 
ohrožuje životy osob." (V případě, že dům je v obecním 
majetku, k tomu ale musí někdo nebo něco dát impuls.) 

3. Příslušný stavební úřad vydá neprodleně výměr na 
odstraněni stavby, protože nemá důvod licencované-
mu statikovi nevěřit. Dům se rychle vystěhuje a nikdo 
již dovnitř nemá přistup z důvodu „ohroženi života". 

4. Neprodlené poté následuje demolice. 

5. Pokud uvolněná parcela patří obci, musí ji develo-
per vykoupit. 

Demoliční práce na dvoře čp. 88 - uvolňování plochy 
pro novostavbu na části parcely domu. 
Fotografie byla pořízena z prvního patra průčelní 
budovy do Sokolovské ulice. Foto: K. Kolajová, duben 
2004 

Na základě § 91 stavebního zákona byly zbořeny 
v Karlině domy (ěp. 110 - zapsaná kulturní památ-
ka na nároží Thámovy a Sokolovská ulice • červnu 
2003 a čp. 9 - navržená kulturní památka v Perné-
rově ulici v srpnu 2003), část jiného je právě de-
molována (čp. 88 - zapsaná kulturní památka 
v Sokolovské) a několik dalších domů je zřetelně 
ohroženo. 

Klub Za starou Prahu 
Protestuje proti nedbalému zacházení s kulturním 

dědictvím města v památkové zóně Karlín a vyzývá 
všechny zúčastněné k okamžité nápravě tohoto stavu. 

Požaduje, aby byl v co nejkratší době schválen zá-
vazný regulační plán památkové zóny Karlín, který jas-
né definuje památkové kvality jednotlivých domů (a tím 
zaručí jejich skutečné zachování), stanoví možnou výš-
ku novostaveb a znemožní tak další spekulace 
s nejstaršimi a nejcennéjšími karlínskými domy. Sku-
tečnost, že téměř dva roky po povodni žádný takovýto 
plán schválen není, pouze naznačuje, že Městská část 
Praha 8 preferuje rychlý zisk z prodeje ohrožených 
domů či volných parcel na jejich místě a nemá tedy 
sama zájem na stanovení .pravidel hiy", která by toto 
znemožnila. Není nutno připomínat, že takovýto 
postup je zcela proti smyslu zachování památko-
vých a urbanistických kvalit historického Karlina 
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Dům čp. 147 na nároží 
Křižíkovy a Thámovy ulice, 
na jehož potenciální 
ohrožení upozornila tisková 
konference Klubu. 
Foto: K. Kolqjová, 
duben 2004 

a v důsledku povede k jeho výraznému poškození či 
dokonce zániku. 

Požaduje, a to nejen v případě Karlina, ale všech 
demolic navržených podle § 91 stavebního zákona 
i jinde v Praze nebo České republice, aby byl v procesu 
řízení o odstranění stavby, je-li stavba kulturní památ-
kou nebo je součástí památkové zóny, zpracován opo-
nentní posudek licencovaného statika, kterého dopo-
ručí ústřední nebo územní pracoviště Národního 
památkového ústavu. Demolice by byla přípustná jen 
• případě konsensu všech posudků. 

§ 91 stavebního zákona: 
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon) ve znění novely platné 
od 1. 1. 1998: 

§91: Jsou-li závadným způsobem stavby bezpro-
středně ohroženy životy osob a není-li možno stavbu 

zachovat, může stavební úřad výjimečně vydat ústní 
příkaz k odstranění stavby a zabezpečit odstranění stav-
by bez projednání s vlastníky stavby. Stavební úřad 
nejpozději do 3 dnů oznámí písemně rozhodnutí vlast-
níku stavby a důvody, pro které byl příkaz vydán, 
a rozhodne o úhradě nákladů na odstranění stavby. 

§92 
(1): Rozhoduje-li stavební úřad o odstraněni památ-

kově chráněné stavby, opatří si předem souhlas pří-
slušného orgánu státní památkové péče. Obdobně si 
stavební úřad opatří souhlas orgánu uvedeného ve 
zvláštních předpisech, je-li to v nich přímo stanoveno. 

(2): Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na vydání 
příkazu k odstranění stavby podle § 91. Stavební úřad 
však oznámí orgánům uvedeným v odstavci 1 důvody, 
které vedly k vydáni příkazu k odstranění stavby, po-
kud možno ještě před započetím odstraňovačích prací. 

duben 2004 

Protestní tisková konference 
s názvem Karlín - Waterloo 
památkové péče, která se 
konala „in sítu" dne 26. dubna 
2004. Předsedkyně Klubu 
Kateřina Bečková vysvětluje 
novinářům důvod akce. Vpravo 
jednatel Richard Biegel, v pozadí 
vlevo statik Václav Jandáček. 
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POZNÁMKA K POZNÁMCE O PRIPRAVE PROJEKTU 
ÚPRAVY PARKU KAMPA 

V prvním čísle letošního Věstníku se pan místopředseda Martin Krise přimlouvá za změnu koncepce 

parku Kampa ve prospěch rehabilitace historického členění na jednotlivé zahrady. Vyjadřuje tím názor 

více členů Domácí rady a určitě i nezanedbatelné části členstva Klubu. 

O hodnotě a půvabu zaniklého uspořádáni Kampy 
nemám pochyby. Sdílím i názor, že rekonstrukce od-
dělených zahrad je jednou z možností, jak k obnově 
přistoupit. Zejména v situaci, kdy Městská část Praha 1 
hledala možnost, jak park v noci uzavírat, bylo znovu-
vytvoření uličky U Sovových mlýnů obehnané zdmi 
podle mého soudu jedním z nejpřijatelnéjších řešeni. 
V uvedeném příspěvku je však věc formulována tak, 
jako by park byl závadou, o jejíž odstranění by památ-
ková péče měla návratem ke staršímu stavu usilovat. 
A s tím nemohu souhlasit. 

Zatímco jednotlivé svébytné zahrady chráněné zdmi 
by měly nejen historické opodstatnění, ale i výraznou 
architektonickou kvalitu, a mohly by nabídnout dneš-
ní společnosti v některých ohledech více než otevřený 
park - otázka, zda dát přednost parku nebo zahradám, 
je tedy do značné míry věcí zvážení priorit - přehrazení 
parku by vedlo pouze k znehodnoceni stávající kvality. 
Musím se přiznat, že pro mne je představa zdi rozdělu-
jící park na dvě části nepřijatelná. Není zeď jako zeď. 
Zeď vymezující přirozený celek zahrady je něco jiného 
než zeď nesmyslně dělící stejně přirozený celek otevře-
ného parku. Domnívám se tedy, že pokud vyloučíme 
zcela nové řešení, které si nikdo nepřeje, připadají te-
oreticky v úvahu pouze dvě možnosti: rehabilitace sou-
časného parku nebo důsledná rekonstrukce jednotli-
vých historických zahrad. 

Rekonstrukce zaniklého historického stavu je legi-
timním prostředkem památkové péče, nicméně pro-
středkem ve své podstatě výjimečným, jehož užití je 
podmíněno splněním řady podmínek. Návrat ke star-
šímu stavu není vhodný v případě existence mladší 
hodnotné úpravy, která by musela být zničena. Re-
konstrukce zaniklého stavu by dále měla být podlože-
na výraznou společenskou poptávkou. Skutečnost, že 
to tak v minulosti bylo, není sama o sobě dostatečným 
důvodem. Podstatné jsou i předpoklady věrohodné 
obnovy, tedy bezpečná znalost historického stavu 
a reálnost jeho zopakováni. Příkladem zdařilé rekon-
strukce je například znovupostavení arkýře kaple Sta-
roměstské radnice zničené v květnu 1945, nedávná 

obnova kupole chrámu v Mariánské Týnici nebo zná-
mý případ rekonstrukce Mariánského kostela 
v Drážďanech. 

Žádná z výše uvedených podmínek není v případě 
parku na Kampě splněna. Jakkoliv ke stržení zdí 
a scelení plochy došlo za války z utilitárních důvodů, 
dochovaná poválečná úprava má dnes již sama o sobě 
nezanedbatelnou kulturní hodnotu. Myšlena je samo-
zřejmě idea otevřeného městského parku, nikoliv zu-
božený technický stav, v kterém se nalézá. K názoru, 
že stávající park má nezanedbatelnou kulturní hodno-
tu, se po zváženi přiklonila památková sekce Umělec-
ko historické společnosti a je to i oficiální stanovisko 
státní památkové péče. Z ankety mezi občany, kterou 
v souvislosti se zvažovanými úpravami uspořádala 
Městská část, vyplývá, že většina lidí si přeje zachová-
ní a opravu stávajícího stavu. Skutečnost, že to tak 
byíoje tak jediným důvodem případného návratu, a to 
podle mého názoru není dostatečné. Konečně je třeba 
konstatovat, že pro věrohodnou rekonstrukci nejsou 
předpoklady. Středověkou podobu Kampy neznáme. Po 
velkém požáru Malé Strany v roce 1541 se sem vyvá-
žely sutiny a na takto upravené ploše začaly vznikat 
měšťanské zahrádky, aby je posléze nahradily honos-
né zahrady malostranských barokních paláců. O po-
době těchto zahrad máme jen velmi mlhavou předsta-
vu. V průběhu 19. století se začaly zahrady užívat 
hospodářsky. V roce 1942, kdy došlo ke scelení plo-
chy, bylo zachováno prostorové členění a zdi, za nimi 
však již dávno nebyly honosné palácové zahrady. 
K takovému těžko uchopitelnému stavu je obtížné se 
vracet. 

Dějiny tohoto území jsou mnohem starší než stávají-
cí úprava a to vyžaduje citlivé vnímání historických 
a prostorových vazeb, z nichž mnohé v dochovaném sta-
vu přežívají. Požadavek, aby nový návrh tyto vazby roz-
poznal a zohlednil, je proto zcela na místé, a protože při 
předchozím řešení tomu tak nebylo, je vhodné jej stále 
znova připomínat a zdůrazňovat. Z výše uvedených dů-
vodů se však jednoznačně přikláním k tomu, aby zadá-
ním nového řešení byla rehabilitace současného parku. 

Miloš Solař 

Plán ostrova 
Kampy, z knihy 
Cyrila Merhouta: 
Ostrov Kampa, 
Praha 1946 
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CENA KLUBU ZA STAROU PRAHU 
PODRUHÉ 

Klub Za starou Prahu podruhé udélil cenu za novo-
stavbu v historickém prostředí. K pátráni po vhodných 
nositelích této ceny se Klub asi před půldruhým ro-
kem odhodlal zhruba ze tři důvodů. Zdálo se mu zapr-
vé, že snaha pozvednout úroveň nezbytných zásahů 
soudobé architektury do organismů památkové cen-
ných sídel se nemůže omezovat jen na pranýřování 
negativních případů. Za stejně užitečné, v nejlepším 
slova smyslu příkladné, považuje Klub vyzvedávání pří-
padů kladných. Druhý důvod spočívá v tom, že za ne-
méně užitečnou jako vlastní udělení ceny pokládá Klub 
debatu o zásadách a architektonických prostředcích, 
které autora zdařilé novostavby přivedly k úspěšnému 
řešeni. Zatřeti se Klub domnívá, že taková debata může 
přispět ke zkultivováni dialogu mezi tvořivými archi-
tekty a milovníky památek. 

Přípravný výbor pro udělení ceny1 pro ni v novostav-
bách na území České republiky za léta 2002-2003 na-
lezl šest kandidátů. Mezi členy výboru i mezi členy 
Domácí rady Klubu, které výbor předložil svou kolekci 
k tajnému hlasování o laureátovi, se rozvinula debata 
0 dvou dalších budovách, které se nakonec z různých 
důvodů mezi šestici kandidátů nedostaly. 

Součást rozsáhlé přestavby komplexu Langhansova 
domu v pražské Vodičkové ulici od týmu Ladislava 
Lábuse (1996-2002) tvoři novostavba, velký několika-
patrový dům za nižším výstavním pavilonem při Fran-
tiškánské zahradě, budova, která splňuje kritéria za-
řazeni do klubové soutěže. Členové Klubu se nicméně 
domnívají, že v celkovém pojetí tohoto Lábusova díla 
převládá myšlenka přestavby nad novostavbou. Ba 
1 uvedený nový dům koncipoval architekt tak, aby vy-
padal spíše jako přestavěný než nově postavený. Toto 
mínění členů Klubu však nikterak nezpochybňuje před-
nosti Lábusova počinu, který by jistě patřil k vážným 
kandidátům na cenu za rekonstrukci, kdyby ji Klub 
uděloval. 

Druhou budovou, kterou se Domáci rada Klubu roz-
hodla do kolekce kandidátů nezařadit a utvrdila svůj 
odmítavý postoj hlasováním, se stala novostavba poly-
funkčního domu opět v pražské Vodičkové ulici čp. 
1277/19, výtvor ateliéru Martina Kotika dostavěný 
v roce 2003. U tohoto domu, možná nejlepšiho autoro-
va počinu v centru Prahy, nelze přezírat jeho vysokou 
architektonickou hodnotu, zejména fakt, že při formo-
vání jeho fasády Kotík podstoupil riziko skutečné tvor-
by a nepomohl si neutrální skleněnou stěnou či mono-
tónně pravidelným rozmístěním okenních otvorů, jak 
se to v takových případech často děje.2 Klub se však 
nemůže smířit s faktem, že této Kotíkově novostavbě 
padla za oběť ojedinělá a vzácná architektura, neore-
nesanční dům s bývalou Čínskou restaurací od Alexia 
Linsbauera a Alfreda Kirpala z roku 1876. Dům těchto 

předních pražských architektů éry historismu, autorů 
vynikajícího Haasova obchodního domu Na příkopě čp. 
847/4 (1869-1871), se vymykal z běžné dobové pro-
dukce svým palácovým, nečinžákovým charakterem 
a zvláštní neomanýristickou ornamentikou svých nad-
okenních říms. Kvůli těmto zjevným kvalitám Klub bo-
joval za jeho zachování. Členové Klubu věří tomu, že 
sebehodnotnějši novostavba se nesmí stát důvodem pro 
zánik ojedinělé památky, a budou se této zásady na-
dále držet. Proto byl Kotíkův nový dům ve Vodičkové 
ulici z hlasováni o kandidátech klubovní ceny vylou-
čen. 

Prvním z šestice kandidátů na cenu za novostavbu 
v historickém prostředí se stal hotel Josef v Rybné 
ulici na pražském Starém Místi od týmu Evy Jiřič-
né. Budova hotelu, zaplňující starou proluku, se ne-
nucené začlenila do svého okolí. Přispěl k tomu pravi-
delný řád jejích oken. ošperkovaných jemnými 
kovovými detaily typickými pro tvorbu její autorky. 

Polyfunkční dům v kříženi Josefské a Novobran-
ské ulice na území brněnské památkové rezervace se 
musel vyrovnat s nesnadnou situaci, kterou na jedné 
straně utváří drobné měřítko středověké parcelace 
v jeho bezprostředním sousedství, na druhé pak mo-
hutné proporce domů z 19. a 20. století naproti jeho 
zúženému čelu. Architekti Petr Hrůša a Petr Pelčák 
se s tímto dvojím rázem kontextu vyrovnali jednodu-
chým, avšak účinným navýšením přední části domu. 
bez kompromisního odstupňováni, a zvolili pro své ře-
šeni neokázalé, funkcionalismu podobné formy, které 
nejsou pro historické centrum Brna netypické. 

Obchodní a kancelářský dům Euro na spodním 
konci pražského Václavského náméstí od týmu 
Burian-Doležel-Malinský-Pokorný-Kotík vyprovoko-
val ostrou debatu v Domáci radé už v době svého pro-
jektování. Návrh domu prošel pozitivním vývojem, bě-
hem kterého se autorům podařilo najít soulad se 
starobylou parcelaci Václavského náměstí a do značné 
míry i s typologií budov kolem tohoto prostoru, která 
se v případě věžovitých motivů zakládá na posazování 
menších věžových nástavců na větší objem vlastního 
domu. Třebaže Klub míní, že výsledné podobě Eura by 
prospělo zúžení a snad také sníženi jeho věže. přesto 
oceňuje, s jakou eleganci dům vytváří spolu s protěj-
ším palácem Koruna pomyslnou vstupní bránu ze Sta-
rého na Nové Město a jak bohatou škálu pohledů nabí-
zí na svůj zvlněný skleněný objem. 

K vážným kandidátům na uděleni ceny Klubu nepo-
chybné patřil i tunel ve valu Prainého mostu pod 
Pražským hradem od týmu Josefa Pleskota. Co snad 
umenšilo jeho šance, spočívá v autonomnosti tohoto 
díla. Od relevantního kontextu budov na Pražském 
hradě i na Prašném mostě je odděluje příliš velká vzdá-
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lenost, jakkoli si můžeme být vědomi, že vztahy tunelu 
s jeho historickým prostředím architekti hledali a usi-
lovali je definovat. 

U dostavby rodného domu Gustava Mahlera 
v Kališti u Humpolce Klub vysoce hodnotí, do jaké 
míry tento počin podnítil rehabilitaci celého historic-
kého jádra této vesnice na Vysočině. Architektu Vla-
dimírovi Krátkému se zde podařilo najít soulad nové-
ho křídla Mahlerova domu se starými budovami na 
obou jeho stranách. Nositelem ceny Klubu se toto dílo 
nestalo možná proto, že se svým typem a snad i stylem 
příliš podobá architektuře, která získala naše nejvyšší 
ohodnocení při prvním vyhlášení laureáta v roce 2002, 
dostavbě zámku v Praze-Komořanech od Michala Sbor-
witze. 

Šance všech šesti kandidátů prošly v Domácí radě 
Klubu otevřenou debatou, během níž se jejich klady 
i zápory posuzovaly zevrubněji a přísněji, než to může 
udělat tento článek. Kritických připomínek se dočkala 
i poslední budova z naší šestky, která však nakonec 
v tajném hlasováni rady získala nejvíce bodů a stala se 
tak laureátkou ceny Klubu za léta 2002-2003. Tuto 
cenu získal polyfunkční dům Portheimka Center na 
náméstí 14. října v Praze-Smíchově od týmu Jaku-
ba Ciglera a Vincenta Maraniho. Budova stojí za pres-
bytářem neorenesančního kostela sv. Václava a rea-
guje na formu tohoto vynikajícího Barvitiova díla svým 
symetrickým kastelovitým útvarem. Začlenila do své-
ho těla Barvitiovu dobře opravenou faru, které ještě 
na počátku devadesátých let hrozil zánik. Přednost 
Ciglerova a Maraniova domu však tkví hlavně v tom, 
že výrazně zpevnil dříve chaotickou západní frontu his-

torického smíchovského náměstí a přispěl ke zkultur-
něni širšího prostředí kolem dokola, včetně prostoru 
před Dientzenhoferovým letohrádkem Portheimka. 

Tak jako při prvním udílení ceny, i v dubnu 2004 ji 
předsedkyně Klubu Za starou Prahu dr. Kateřina Beč-
ková předala laureátům v působivém prostředí kavár-
ny v Huťském mlýně na Kampě, a to díky pohostin-
nosti jejího nájemce, architekta Josefa Smutného. 
Během této neformální slavnosti Klub slovy autora této 
stati objasnil důvody, které vedly přípravnou komisi 
k výběru šestice kandidátů. Hlavní vodítka tohoto vý-
běru tkvěla ve schopnosti šesti autorských týmů poro-
zumět historickému prostředí, do nějž novostavba vstu-
puje, a vnést do něj zároveň vysokou architektonickou 
kvalitu, která toto prostředí obohacuje. Didaktickou 
roli klubové ceny umocnil značný zájem denního a tý-
denního tisku (Mladá fronta Dnes, Údové noviny. Prá-
vo, Večerník Praha, Týden), rozhlasu i televizního zpra-
vodajství (ČT- Bibiana Beňová). Cenu už tradičně tvoří 
historický výtisk věstníku Za starou Prahu z nejslav-
néjšiho údobí Klubu před první světovou válkou. 

Rostislav Švácha 

POZNÁMKY 

1. Pracovali v ném především Radmila Kreuzziegerová, Ri-
chard Biegel a autor této stati. 

2. Pozoruhodně o tom promluvila architektka Alena Šrám-
ková v Architektu XLVII, 2000, č. 9, s. 40, a zvláště v Archi-
tektu IL, 2003, č. 2. s. 44-47. 

Fotografie nominovaných staveb jsou uvedeny v ob-
razové příloze. 

d 
CENA KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ZA NOVOU STAVBU 
V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ 

ZA LÉTA 2002 - 2003 

m 
PRAHU Grafická podoba obálky 

hlavní ceny: archivního 
výtisku Věstníku 
Za starou Prahu 
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SYMPOZIUM NA TÉMA „JAKÉ JE MÍSTO ČLOVĚKA V PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ?" V PAŘÍŽI 3. DUBNA 2004 

Scelovánim Evropy se vzájemná spolupráce mezi státy stává stále aktuálnější na různých úrovních. 
I Klub Za starou Prahu navázal v posledních letech několik plodných kontaktů. Pro prezentaci naší 
činnosti bylo velmi důležité navázání přátelství s členy pařížského sdružení Paris historíque. V roce 

2002 Klub na popud tohoto sdružení a v jeho prostorách v rámci české kulturní sezóny v Paříži před-
stavil výstavu dokumentující století jeho činnosti (viz Věstník č. 1 /2003) 

U příležitosti 40. výročí svého vzniku se Paris his-
toríque a federace historických čtvrtí francouzských 
měst s názvem Civitas Nostra, jejíž je Paris historí-
que členem, rozhodly uspořádat sympozium na téma 
„JAKÉ JE MÍSTO ČLOVĚKA V PAMÁTKOVĚ CHRÁ-
NĚNÉM ÚZEMÍ?" Téma, které představuje reflexi 
vlastního konání a otazníky nad jeho dalším směřo-
váním. Sympozium bylo pořádáno ve spolupráci 
s radnicí Paříže 4. 

Paris historíque je občanské sdružení, které vznik-
lo za podobných okolnosti jako Klub Za starou Pra-
hu v roce 1963, když měla v období velkých přesta-
veb zaniknout jedna z památkově nejbohatšich 
pařížských čtvrtí - Marais. Jeho hlavním posláním 
bylo podniknout všechny potřebné kroky k ochraně 
historických čtvrtí Paříže, seznamovat veřejnost 
s jejich bohatou historií a potřebou je chránit tak, 
aby byl zachován jejich harmonický architektonic-
ký a sociologický celek. Rok nato členové Paris his-
toríque založili Festival du Marais, který naplnil je-
den z prvních úkolů - vytvořit široké občanské hnutí, 
které usnadní záchranu Marais. Podstatné obtížnější 
bylo vysvětlit historické hodnoty čtvrti a prosadit 
uplatňování zásad její ochrany, neboť to naráželo 
na nutnost měnit způsob života značného množství 
rozdílného obyvatelstva, výsledky tohoto úsilí se do-
stavily mnohem později. Ukázkou památkového pří-
stupu se stalo sídlo sdružení Maison ďOurscamp 
ve čtvrti Marais, barokní dům s gotickým sklepením 
ze 13. století, jedním z nemnoha v Paříži zachova-
ných, kteiý byl rekonstruován prací dobrovolníků. 

V dnešní době se staly požadavky památkové 
ochrany jednotlivých budov i historického urbanis-
mu formulované Paris historíque samozřejmosti 
a zdá se, že jsou Marais i další historické čtvrti Pa-
říže a mnohá francouzská města mimo nebezpečí ra-
dikálních přestaveb. Ba naopak se zde někdy život 
památkám podřizuje. Ale město nemůže být jenom 
dekorací pro turisty, není možné je zmrazit, musí 
žít. Kam až je tedy možné zajít v ochraně památek? 
Jakou zodpovědnost má ten, kdo rozhoduje o zá-
chraně či zmizení několika stop minulosti ve pro-
spěch současného výtvoru, kteiý by se také mohl 
během pár desetiletí stát součástí památkového dě-
dictví? 

Protože filosofií Paris historíque je „ochraňovat, 
tj. uzpůsobit, nechat žit, uskutečňovat ochranu pa-
mátek ve všech dimenzích lidského života", rozhod-
lo se toto sdružení položit tyto otázky jako základní 
témata sympozia, na které byl o příspěvek jako za-
hraniční host požádán i zástupce Domácí rady Klu-
bu Za starou Prahu. 

V úvodní části sympozia vystoupili architekti pů-
sobící na různých úrovních oficiální památkové péče 
ve Francii, kteří představili historii francouzské pa-
mátkové péče i problematiku ochrany architektonic-
kého dědictví. 

V dalších dvou blocích vždy po sérii příspěvků zá-
stupců památkových institucí, městských zastupi-
telstev i občanských sdruženi proběhla diskuse. De-
baty a příspěvky nejvíce reflektovaly problémy, které 
vyplývají z faktu, že historická města, v nichž je ži-
vot do určité míiy podřízen památkové legislativě, 
se stávají atraktivními turistickými lokalitami. Růst 
cen pozemků, nájemného, mizeni klasických obcho-
dů a služeb ve prospěch módních butiků, prodejen 
turistických suvenýrů a drahých restaurací, vznik 
velkých komerčních center, ve dne davy lidí v ulicích 
a v noci prázdné město, to jsou fenomény důvěrně 
známé jak Pražanům, tak Parižanům či obyvatelům 
dalších historickým měst. 

Že je možné vytvořit rovnováhu promyšlené ochra-
ny historického centra a příjemného života v něm, 
ukázal příspěvek jedné ze zastupitelek města Dijo-
nu. Právě odpovědný přistup ze strany městských 
zastupitelstev i státu, vážné se zamýšlející nad vý-
hledem ne jednoho či dvou, ale dvaceti či padesáti 
let může být zárukou, že se z historických mést ne-
stanou atraktivní kulisy pro davy turistů a holywo-
odské filmaře, ubytované v moderních hotelích 
s fasádami historických domů a pojídajících své bur-
gry v barokních palácích. Takováto situace - jak dob-
ře vědí čtenáři Věstníku a jak o tom informovala na 
pařížském sympoziu za Domácí radu Klubu autor-
ka tohoto článku - je v Praze bohužel reálná. 

Takto široce založené diskuse by Klub přivítal 
i v Praze, v této době však vedle udrženi humánního 
života v historickém centru musí řešit problémy, kte-
ré mají v Paříži již vyřešeny, tj. samotného přežití 
řady historických budov i určitých části městského 
urbanismu. 

Radmila Kreuzziegerová 
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PAR POZNÁMEK 
K AKTUÁLNÍ PAMÁTKOVÉ PROBLEMATICE 

V únoru jsem se účastnil obvyklého pondělního setkání v Malostranské mostecké věží Debata 
původně věnovaná památkovým hodnotám sklouzávala opakovaně do aktualizujících souvislostí Šlo 
o nedostatek práce s veřejností, který je v případě státní památkové péče opravdu citelný, a řeč byla 
také o hodnocení naší současné společenské reality a jejího vlivu na vnímání památkových hodnot. 

Jako člověk fungující v blízké environmentální problematice a kooperující pravidelně s památkáři 
v oblasti společného zájmu (mimolesní dřeviny v památkovém kontextu, zejména historické zahrady 

a parky, ale také krajinný ráz a historická charakteristika místa apod.) bych rád sdělil několik pozná-
mek inspirovaných nezávislým pohledem do památkové problematiky a památkářské obce. 

Pokud jde o profesionální úřednický servis, mám ty 
nejhorši zkušenosti. Jako dotčeny orgán státní správy 
působí památková péče v jedné řadě s hygieniky a ji-
nými dotčenými orgány a veřejný zájem, kteiý má zá-
konem svěřen, háji nedůsledné. I v případech opravdu 
sporných zásahů přistupuje velmi často na nedůstoj-
né kompromisy. Souhlasí i s věcmi, jejichž povolení je 
víc než sporné. Chápu, že úředník se nerad dostává do 
konfliktů a raději se jim vyhne, ale jsou vyhraněné pří-
pady, kdy by měl opravdu zafungovat jako úřad hájící 
památkové dědictví a ne jako ubožák hledající jenom 
omluvu pro vlastní nedůstojné selháni. Zažil jsem úřed-
níka, který předem prohlašoval, že mu to stejně minis-
terstvo zruší v odvolacím řízení, a tak to či ono raději 
vůbec neudělá... Poměry v pražské památkové péči moc 
nechápu, ale památkový odbor Magistrátu hlavního 
města Prahy opravdu poušti i vyložené zhůvěřilostí Je 
trapné to i jen sledovat. 

Chápu i jistou zdrženlivost památkářů z Národního 
památkového ústavu a jiných, zejména těch, kdo jsou 
závislí na zadáváni zakázek. Nejdou do věci naplno 
a důsledně, snaží se s veřejnou správou nějak vyjit. 
Nutnost jistého konformismu lze pochopit. Jejich po-
zice je nutné obojaká a málo záviděnihodná. Je málo 
těch, kteří jdou do sporů čelné, důsledné a opravdu 
kvalifikované. To je škoda. Pár opravdových bojovníků 
znám a imponuji mi. Ale je jich zoufale málo. 

Velmi problematická bývá role architektů a projek-
tantů, kteři kolikrát přijímají zakázky, jejichž samotné 
zadání je již takového charakteru, že dané lokalitě ne-
může neuškodit. Sebelepší architektonické a stavební 
řešení už nemůže na památkové nepřijatelnosti zása-
hu nic zásadního změnit. Je totiž nepřijatelný ve své 
podstatě. Obzvláště politováníhodné jsou ale případy 
některých architektů, kteří využívajíce svých zvučných 
jmen rádi velkému stavebníku vyhoví a jeho záměr 
účelově ohodnotí jako vhodný a přijatelný - a s tako-
vými vyjádřeními pak stavebník argumentuje před or-
gány památkové péče, před stavebním úřadem, a tím 
se snaží paciflkovat odpor dotčené a zainteresované 
(odborné) veřejnosti. 

Je vůbec otázkou, kterou nebývá jednoduché roz-
hodnout, zda je záměr ještě v principu přijatelný a je 
možno bojovat jen o jeho dílčí úpravy nebo je již na-

prosto neakceptovatelný a je nezbytné jej prostě od-
mítnout a pokusit se jej zcela zmařit. Úředníci i pa-
mátkáři vůbec by si měli dát pozor na situaci, kdy sta-
vebník přijde s naprosto hrozným záměrem, pak jej sám 
zredukuje a upraví a účastníci vyjednávání budou mít 
sklon pod dojmem toho původního souhlasit s upra-
veným záměrem a neuvědomí si včas a s dostatečným 
důrazem, že je to stále nepřijatelné. Dokonce i papír 
svědčící o tom, že např. na jednání nebo schůzi, kde 
byl vysloven váhavý a třeba nejednotný souhlas s men-
ším zlem byli i zástupci úřadu či památkářského sdru-
ženi přítomni, bude obratem zneužit stavebníkem 
v zájmu válcování odporu. To je nutno vědět a předpo-
kládat - a dávat si pozor. 

Problém je i s viděním dnešní společenské reality. 
Stále dokola zaznívají konstatováni, že dnešní neutě-
šený stav včetně převažujících názorů a postojů větši-
nové populace je dědictvím reálného socialismu, a tedy 
poměrů, kdy jako by vše bylo všech, neadresnost a ne-
odpovédnost měla svůj protějšek v protěžovaných po-
liticky vnímaných akcích a v byrokratickém admini-
strováni. Ale nové poměiy tu již přece jsou několik let: 
od druhé poloviny 90. let je vlastnický převrat vícemé-
ně ukončen, nové zájmové skupiny zformovány. To, co 
bylo před 15 lety a dříve, má na stav poměrů stále sláb-
noucí vliv a dnešní společenský pořádek je tím, co pro-
blémy nově a aktuálně vymezuje a určuje. Pokud se 
má pracovat s veřejností a pokud mají památkáři ve-
řejnost vychovávat, nemohou ji vnímat jako amorfní, 
nestrukturované prostředí, kterým není. Musí formu-
lovat své kroky k veřejnosti a veřejnému mínění ad-
resné, musí záměrné oslovovat danou cílovou skupinu 
způsobem, který ona akceptuje. 

Pokud se to zjednoduší, pak novým přerozdělením 
majetků a kapitálu v této zemi došlo k třídnímu roz-
vrstvení společností, jež je docela výrazné a má silný 
vliv na společenské prostředí a události. Z toho je nut-
no vyjít. Pro památkovou péči to má své důsledky. 
Opomíjím tu z nevyhnutelnosti drobnější zásahy do 
památkové chráněných objektů, jakkoli jejich četnost 
i charakter nejsou zdaleka bez významu. Věnuji se vý-
razným zásahům, jež mění zásadním způsobem a ve 
velkém rozsahu památkové charakteristiky lokalit. 

Zejména je podstatný rozdíl mezi většími stavební-
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ky, investory a developery, kteří zpravidla přicházejí 
do území zvnějšku. Kolikrát jde o opravdu podstatné 
zásahy v území, do struktury dosavadní zástavby 
a jejích funkcí. Pokud s místní veřejností je možno 
zacházet vstřícné a získat ji případně i na svou stranu, 
pak se stavebníky je nutno často tvrdě vyjednávat 
0 změnách záměru - kolikrát až po prvém kole střetu 
zájmů v území. 

Právě a zejména místní veřejnost by měla a mohla 
být adresátem popularizačních a propagačních akti-
vit. Místní usedlíci, sousedé jsou potenciálně schopni 
- v případě rozumného oslovení a určité práce s nimi -
zpravidla přijmout památkové záměry, nutnost ochra-
ny rázu místa, mohou se stát reprezentanty místního 
zájmu na zachování komparativní historické a památ-
kové výhody místa - a to včetně drobných podnikatelů 
v oblasti cestovního ruchu, turistiky a s tím spojených 
služeb. S velkými investory je nutno svést boj, po je-
hož úspěšném prvém kole se může otevřít prostor pro 
vyjednávání o redukci či změnách záměru. Pokud se 
tak nestane, je nutno dovést boj do konce, přes veške-
ré nechutnosti a podrazy ze strany některých aktérů, 
zejména úřednictva i stavebníka. 

Mám opravdu bohaté zkušenosti z nesčetného množ-
ství environmentálních kauz. Mé poučení zni: obzvláš-
tě se vyplatí pracovat se střední třídou či vrstvou. Vět-
šinou jde o zaměstnance či lépe placené zaměstnance, 
kteří jsou nějakým způsobem zakoupeni v daném úze-
mí, v lokalitě. Jejich problém spočívá v tom, že oni jsou 
v dané lokalitě svým způsobem blokováni. 

Nemají tu mobilitu, jaká je příznačná pro vrstvy pod 
nimi - tedy pro námezdní pracovníky, kteří půjdou rádi 
třeba z Prahy na Ostravsko nebo kamkoli jinam, po-
kud budou dostatečně vnímat a oceňovat komparativ-
ní výhody nového uplatnění. Sami zpravidla bydlí 
v nájmu a odcházejí do podobného postavení jinde. 
Problém je pouze s regulovaným a neregulovaným ná-
jemným. Nemluvím o deklasovaných vrstvách, pro něž 
je flaška rumu nade všechny úvahy o prostředí a oby-
vatelnosti místa. 

Ale podobné potenciálně nevnímaví k prostředí jsou 
1 představitelé té horní třídy, protože si mohou dovolit 
koupit si kdykoli v tuzemsku nebo v zahraničí (na fran-
couzské Riviéře, ale v případě potřeby i na Bahamách) 
bydleni i s okolním prostředím. Oni nemají žádný vztah 
k tomu prostředí, v němž třeba dnes jsou. Jejich mož-
nosti a mobilita jsou takové, že je jim zpravidla lhos-
tejné. Není to samozřejmé tak jednoduché. Oni potře-
bují tu a tam, čas od času, také to pravé image 
osvícených investorů a mecenášů. Takže ten či onen si 
nechá postavit opravdu zajímavou vilu a dá tak pro-
stor pro tvůrčí imaginaci nebo výboj některému oprav-
du zajímavému architektovi. Nebo se potřebuje ukázat 
jako osvícený boháč a zaflnancuje třeba restaurování 
nějakého Rembrandtova obrazu. Určitě je to obojí dob-
ře. Ale tohle jsou většinou spíše výjimky, dobré, chvá-
lyhodné a myje můžeme propagovat jako zajímavý pří-
klad. ale jsou to opravdu jen jednotlivé případy. 

Daleko spíše se ti z homi třídy projevují tunelová-
ním, problematickým a neprůhledným privatizováním 
a jsou to pochybné existence. V tom si podávají ruku 
s těmi deklasovanými. Je jen rozdíl v měřítku. Ti dole 
tunelují stánek s lihovinami na rohu ulic pro pár fla-
šek kořalky, cigarety a několik dalších zbytečností - ti 
nahoře tuneluji či podvádějí banky, investiční fondy a 
obchodní společnosti pro stamiliony a miliardy korun. 
Rozdíl je opravdu v měřítku. Pokud se opilec vláme do 
prodejny nápojů, tak to má lidský rozměr. To druhé jej 
postrádá. Pro naši věc jsou zpravidla nevyužitelní ti i 
oni. 

Ale příslušník střední třídy má problém: pokud ně-
kde zapustí kořínek, postaví či koupí si domek či vilu, 
byt, tak zpravidla nemá dost prostředků a příležitostí, 
aby jen tak šel pryč, pokud vedle něj chce někdo po-
stavit fabriku, dálnici nebo něco takového. A tak musí 
bojovat. O své životní prostředí a ráz místa, o obyvatel-
nost dané lokality. Tady někde je prostor pro účinné 
působeni. Pokud lidi tohoto druhu vychováte k tomu, 
aby ctili genia loci, tak se budou tvrdě a neústupné bit 
i za zájmy památkové péče. Nemají totiž kam ustoupit. 

Nadto jde o vrstvu nebo třídu, jež je také drobněj-
ším stavebníkem. Pokud má ve vlastnictví památkové 
zajímavý objekt, je otázkou výchovy a propagace, jak 
mu vnuknout, že pro sebe a své potomky musí dům 
uchovat tak, aby bylo na co se dívat a čím se chlubit. 
Slyšel jsem o geologovi, který si jako Němec vydělal 
slušné peníze v cizině a zakoupil se v Bamberku. Ne-
chal si zrestaurovat ten dům a je hrdý na to, že jeho 
základy jsou z doby Karla Velikého. Vodí tam návštěvy 
a považuje si toho. Tak nějak by to mělo být. Nebo 
třeba opravdu bohatý člověk si koupi v Praze zdevas-
tovanou vilu z 20. let 20. století - od významného ar-
chitekta tehdejší avantgardy - a stane se propagáto-
rem moderní architektuiy té doby,strpí stovky návštěv-
níků, kteří mu tam lezou a navíc je připraven dát dohro-
mady objekt s expozici, kde by se veřejnost o té pamě-
tihodnosti, jakou byla předválečná avantgarda 
v architektuře, dozvěděla víc. Je svým způsobem bu-
ditelem - v dnešní době obzvláště. 

Jsou samozřejmě dobré zkušenosti i s velkými in-
vestory, ale to jsou spíše o výjimky. Například osud 
hotelu Intemacional v Praze-Podbabé, kde velký zahra-
niční investor moudře vsadil na to, že jde o stalinský 
armádní hotel z počátku 50. let 20. století a zachoval 
jej v původní podobě (a má s tím obchodní úspěch -
který americký turista by odolal takové exotice?) je 
určité příkladnou historkou, ale daleko víc je zkuše-
ností právě opačných. Velký investor či obchodní řetě-
zec prosté přijde do území, védom si svých finančních 
a jiných možností, jde tvrdé na věc a nehodlá se s nikým 
bavit. Okolní veřejnost prostě seznámí se záměrem 
a hotovo. Pokud se lidé vzepřou, měli by mít jisté za-
stání i v oblasti památkové péče, je-li daná lokalita pa-
mátkové významnější. 

Obávám se, že nad těmito stručně naznačenými otáz-
kami se příliš nedebatuje. A je to chyba. 

PetrKužvart 
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OSUDY MYSLBEKOVÝCH SOUSOŠÍ Z PALACKÉHO MOSTU 

Počátkem roku 1945 ovládli spojenecké armády bezpečně vzdušný prostor nad střední Evropou 
a mohli se bez obav zaměřit na soustavné ničení železničních tratí, komunikací a mostů daleko za 
frontou. Po poledni 14. února se i nad Prahou objevila skupina amerických letadel a shodila pár 

desítek bomb na vltavské mosty. Jejich piloti údajně ztratili orientaci a popletli si Prahu s Drážďanami. 

Pozdrav z Prahy! M o s t PalaoWtio. — 1(5. 

Pohlednice mostu Palackého z roku 1903. Pohled na most a sousoší od smíchovské strany 

Nebyli to ani žádni profesionálové, bomby dopadly vět-
šinou na okolní domy, zasáhly klášter v Emauzích 
a na Palackého mostě smetly na několika místech ka-
menné zábradlí. Střepiny však poškodily obě sousoší 
na novoměstské straně mostu. Plastiky Přemysla 
s Libuší a Lumíra s alegorií písně poničily natolik, že 
bylo nutno zhotovit jejich kopie. Velké změny čekaly 
později i samotný most, jehož šíře už nevyhovovala 
husté frekvenci tramvají, automobilů ani chodců, pro 
které byly k dispozici jen uzounké chodníky, které se 
při rekonstrukci vysunuly nad řeku. Velkou překáž-
kou byly i samotné pylony vystupující až do poloviny 
chodníku nábřeží, které velkou hmotou bránily roz-
hledu řidičů na silně frekventované křižovatce u Pa-
lackého náměstí. Odstranily se také pylony na smí-
chovské straně. Nepoškozená sousoší Ctirada se 
Šárkou a Záboje se Slavojem byla snesena a prozatím-
ně uložena na travnatou plochu za kostelem na Vyše-
hradě. Tam byly o něco později uloženy i kopie zniče-
ných soch. Monumentální výzdoba mostu tak více než 
půl století odpočívá na Vyšehradě. Mladá a střední ge-
nerace Pražanů už ani neví, kde se tam sochy vzaly. 
Měli bychom jim to připomenout. 

Počátkem druhé poloviny 19. století vyrůstalo na 
Smíchově průmyslové předměstí, pro které bylo nutné 
další spojení s druhým vltavským břehem. Řetězový 
most postavený v roce 1841 zásluhou purkrabího hra-

běte Chotka přes Střelecký ostrov na Újezd už nevyho-
voval přepravě těžkých povozů. Svážkové železo vyro-
bené u nás nemělo dobrou kvalitu a podle mínění od-
borníků most sotva unesl svoji vlastní váhu. Doprava 
přes Karlův most byla příliš velkou oklikou, a proto se 
páni radní usnesli na stavbě nového kamenného mos-
tu, který by navazoval na plzeňskou silnici v prostoru 
rozhraní Nového Města s Podskalím. Největší překáž-
kou byly finance. Hospodářská tíseň, která na počát-
ku sedmdesátých let zachvátila Evropu, 
a finanční krach v Rakousku zabránily rychlému za-
hájení stavby. Proto se v roce 1871 ustavilo účelové 
sdružení, které mělo za úkol vykoupit pozemky a za-
hájit přípravné práce ke stavbě. Ale i jeho úsilí uvázlo 
na nedostatku peněz. Proto se obec Pražská rozhodla 
stavbu zajistit finanční podporou s privilegiem pro 
Družstvo k vybírání mostného po dobu devadesáti let. 
Přes všechny potíže počítali obecní radní se sochař-
skou výzdobou mostu a zajistili už v projektu zbudo-
vání pylonů pro její osazení. Bylo to prozíravé rozhod-
nutí počítající nejen s ekonomickými okolnostmi, ale 
i se záměrem, aby nový most sloužil též k okrase měs-
ta. Proto byla vypsána v roce 1881 veřejná soutěž a 
ustavena odborná komise k posouzeni předložených 
návrhů. Kvalitu výběru zaručovala jména renomova-
ných malířů Ženíška a Pinkase s estetiky Tyršem, Hos-
tinským a Durdíkem. Námět sochařské výzdoby nebyl 
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Sousoší Lumír a píseň na pylonu s okénkem 
pro výběrčího mostného. Foto 1910 

stanoven, byl ponechán volným představám soutěží-
cích. Konec století byl ovšem dobou národního uvědo-
mění české společnosti, ve které se účastnici soutěže 
mohli inspirovat Rukopisy a Mánesovými kresbami na 
jejich náměty. Také čeští politici se začali výrazněji 
prosazovat ve vídeňském parlamentu a čeští podnika-
telé se horlivě zařazovali do veřejného života nejen 

v oblasti kultury, ale i ve správě města. Náladám doby 
podlehl pochopitelně i J. V. Myslbek, mladý sochař, 
žák mistra Levého, i když jeho vlastní tvorba byla spí-
še ovlivňována francouzskými realisty. Předložené ná-
vrhy ztvárňující slavné mytologické postavy počátků 
českého státu odpovídaly představám veřejnosti i po-
roty. Myslbek také patřil do skupiny umělců Národní-
ho divadla, ovlivněné módní vlnou novorenesance spo-
jující architekturu s monumentální sochařskou výzdo-
bou. Myslbekův přínos pro českou uměleckou tvorbu 
na zlomu 19. a 20. století je nepřehlédnutelný a zařazu-
je ho právem mezi nejvýraznéjší osobnosti naší kultury. 

Návrat Myslbekových soch na Palackého most by 
měl být aktuálním tématem v době, kdy bude nutné 
postavit jižněji nové mosty, aby převzaly dopravní zá-
těž valící se dnes přes Vltavu úzkým koridorem Lidic-
ké třídy k Andělu. Nebylo by načase vyřešit technicky 
nezvládnutý prostor Palackého náměstí a osvobodit mo-
numentální Mařatkovo sousoší otce národa Františka 
Palackého od hustého sloupořadí masivních ocelových 
stožárů podpírajících přehoustlou síf trolejí? To je 
opravdu nedůstojná kulisa znešvařující pohled na do-
minantu Emauz a nedalekého Vyšehradu. Nesmyslné 
nahuštění tramvajové dopravy znehodnotilo Palacké-
ho náměstí ocelovou klecí stožárů a drátů devastující 
kulturní hodnoty vytvořené našimi předními umělci. 

Politické klima po skončení druhé světové války ne-
bylo vůbec nakloněno ideálům devatenáctého století. 
Symboliku české mytologie vytlačila importovaná ide-
ologie, pro kterou bylo vlastenčení přežilou veteší. Po 
roce 1948 se umělecká tvorba ubírala jiným směrem. 
Veřejné mínění, pokud bylo vůbec kdy bráno v potaz, 
bylo uklidňováno novými teoretiky socialistického re-
alismu mazaným zdůvodněním, že Myslbekovy myto-
logické postavy na bájný Vyšehrad opravdu patří. 

Most a Emauzy 
po bombardování 
v únoru 1945 



ROČNÍK XXXIV. (V.) ČÍSLO 2 / 2004 31 

Současný snímek lesu stožárů a pavučiny d 

Polistopadové restituce měly napravit spáchané křiv-
dy fyzickým osobám, postiženým v období totality. Na 
právnické subjekty a zásluhy dávno zemřelých se za-
pomnělo. V nejlepším případě dostali vyznamenání in 
memoriam. Zapomnělo se nejen na Myslbeka, Palacké-
ho i řadu dalších, kteří se už nemohli ozvat. Už nikdo 
neocenil vytrvalost a trpělivost mladého sochaře, kteiý 
téměř deset let prováděl požadované změny svých mo-
delů, dohlížel nad jejich vytesáváním přímo na mostě a 
sváděl s městskou radou neustálé spory o peníze, kte-
rých byl pokaždé nedostatek, od osazení Lumíra v roce 
1888 až do roku 1897, kdy byla odhalena poslední sku-
pina Ctirada a Šárky. Most Palackého spojil nejen Smí-
chov s Prahou, byl také okrasou města, obdivovanou 

ú znešvařujících pohled na Palackého náměstí 

návštěvníky Prahy, kteří přijížděli na Jubilejní výstavu 
i na velké výstavy další, které v krátkých intervalech ná-
sledovaly až do první světové války. 

Vrátit původní podobu mostu Palackého znovuosa-
zením Myslbekových soch na vhodněji umístěné pylo-
ny (při novoměstské straně) by zlepšilo perspektivní 
obraz nábřeží, které může být po zklidnění dopravy opět 
vycházkovou promenádou. 

Zdeněk Dušek 

POZNÁMKA NA OKRAJ: 

Osazeni sousoší Lumíra na pravý pylon mostu, ve 
kterém byla budka výběrčích mostného, zavdalo vznik 
jejich lidovému pojmenováni lumířt 

SETKÁNÍ PŘÁTEL E 

Porozuměni drobným památkám a paměť krajiny 
našeho domova, to bylo téma příspěvku dr. Mojmíra 
Horyny, proneseného na setkání lidí, zajímajících se 
o sakrální a krajinné památky, které se konalo 15. břez-
na 2004 v pražském Arcibiskupském semináři. Pod-
nětné referáty přednesli dr. Tomáš Hájek a dr. Irena 
Bukačová, autoři knihy Příběhy drobných památek. 
Schůzka (zaštítila ji uměnovědná sekce České křes-
ťanské akademie) navázala na loňskou výstavu Paměť 
krajiny, kterou autorka tohoto příspěvku uspořádala 
právě v semináři. Přijelo více než 50 účastníků 
z různých částí Čech - mj. zástupci sdruženi Drobné 
památky severních Čech, Vlastivědného muzea a gale-
rie Česká Lípa, Spolku pro záchranu historických 
památek Přešticka, Muzea Podblanicka, odboru památ-
kové péče Městského úřada Vlašim, NP České Švýcar-
sko, sdruženi Pšovka z Kokořínka, z Hartmanic u Dobré 
Vody, ČSOP Praha, Pomozme si sami, Tuž se Brou-
movsko. Nadace Via, z ČVUT - katedra kartografie 

LOBNÝCH PAMÁTEK 

a mapováni. Klubu Za starou Prahu a v neposlední řadě 
také studenti dějin křesťanského umění z Katolické 
teologické fakulty. Smyslem setkání byla výměna prak-
tických zkušeností s dokumentaci a opravami kapli-
ček, Božích muk, křížků, smírčích kamenů a podob-
ných objektů. Rozsáhlá dokumentace proběhla např. 
v Podblanicku, na Benešovsku a na Broumovsku. Před-
stavily se také projekty vystavené na internetu (Zniče-
né kaple a kostely, Českolipsko, Lužické hory). Prak-
tickou pomoc při zaměřování v terénu nabídl dr. 
Jindřich Hodač ze stavební fakulty ČVUT a zeméméřič 
ing. Jaroslav Zastoupil (seminář se uskuteční 12. červ-
na a bude se zabývat jednoduchou fotogrammetrickou 
metodou 3x3). Na záři připravuje pan Jan Svoboda, 
konzervátor památkové péče Podblanicka, setkání ve 
Vlašimi. Veškeré aktuální informace a odkazy nalez-
nete na stránkách http://kaplicky.unas.cz, e-mailem 
na adrese: homobonus@seznam.cz. 

Jarmila Štogrová-Doležalová 

http://kaplicky.unas.cz
mailto:homobonus@seznam.cz
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KLEPADLA NA PRAŽSKÝCH VRATECH A DVEŘÍCH 

Neklidná doba středovku i ranného novověku, oplývající bitvami a válkami, vyžadovala pevná 
a masivní vrata i dveře. Mnohé z původních dveří a vrat byly při válečných akcích a četných požárech 
zničeny i s příslušenstvím (zámky, kliky, madla, klepadla). Další byly odstraněny při rekonstrukcích 
a obnovách objektů. Hledání původních dveří s klepadly není jednoduché, v archivech se záznamy 
tohoto druhu nacházejí sporadicky. Nesporně však na některých objektech zůstala původní vrata 

a dveře i s klepadly zachována až do dnešních dnů. 

1. Dveřní 
zvon z Domu 
pánů. 
zKunštátu 
a Poděbrad 
v Řetězové 
ulice na 
Starém 
Městě. 

Hosté, stojící v minulosti před masivními dřevěný-
mi i kovovými dveřmi používanými před šestnáctým 
stoletím, s ťukáním nebo bušením pěstí neuspěli. Byl 
to kámen, klacek, hůl či palcát v ruce, kterými tluče-
ním na dveře upozorňovali na svoji přítomnost. Jed-
ním z prvních zařízení, s tímto účelem zavedeným, byly 
dveřní zvony. Zavěšovaly se nad vrata a dveře a byly 
podobné tomu, který je dodnes k vidění v areálu Domu 
pánů z Kunštátu a Poděbrad. Dům ze třináctého sto-
letí stoji v Řetězové ulici Starého Města pražského 
a fotografie jeho dveřního zvonu je na obr. 1. Na sním-
ku je zřetelné značné korozní poškozeni železného rá-
mového závěsu a téměř neznatelné narušení ušlechti-
lé zvonoviny použité k odlití zvonu. 

Zvony byly nákladné, poškoditelné i zcizitelné a zřej-
mě i proto se v průběhu šestnáctého století objevují 
klepadla. Dokazují to exponáty z Muzea hlavního města 
Prahy: jednoduché klepadlo ze šestnáctého století, které 
bylo na dveřích domu č. 3 na Staroměstském náměstí, 
a již složitější klepadlo z roku 1620, používané na dve-
řích domu čp. 1413 na Uhelném trhu. 

Konstrukce klepadel 
První klepadla zhotovovali kováři ze dvou částí - pevné 
a volné. Pevná část (závěs) byla zapuštěna nebo při-
pevněna na dveře a volná (kladívko) zavěšena na část 
pevnou. Závěs byl brzo podkládán podložkou a ta se 
postupné zvětšovala na štít klepadla. Protože kladívko 

2. Klepadlo na 
kovových dveřích 
Prašné brány 
nemusí mít 
kovadlinku. 

svými údery poškozovalo dřevo dveří, počala se na místo 
dopadů kladívka připevňovat kovadlinka. Na kovových 
dveřích - jako příklad je možno uvést dveře u Prašné 
brány na obr. 2 - není kovadlinka nutná. Naopak však 
některé konstrukce klepadel potlačuji štít a klepadlo 
pak sestává ze závěsu, kladívka a kovadlinky. Takto 
řešené klepadlo lze vidět v Mikulandské ulici (obr. 3). 
Masivní kroužek ve funkci kladívka má průměr tři sta 
milimetrů a účinky jeho úderů na dveře jsou mírněny, 
na spodní části klepadla patrnou, kovadlinkou. 

Mistři kováři postupně klepadla vylepšovali, jejich 
díla se stávala vzhlednější a složitější. V nemnohých 
časech míru si od výroby zbroje možná odskakují ke 

3. Na vratech domu 
v Mikulandské ulici 
mcy'í klepadla jedno-
duchou konstrukci 
bez štítu. 
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4. Na rozdíl 
od klepadla 
na předchozím 
obr. má klepadlo 
na dveřích domu 
na Úvoze 22 
výrazný dvoudíl-
ný štít. 

zhotovováni klepadel i platnéři. Později se začínají kle-
padla i odlévat. Štít dostává nejrůznéjší plošné tvary 
a podoby a bývá i trojrozměrný (plastický) se stylizova-
nými květy, listy, proplétanými ratolestmi i tvářemi 
zvířat a osob; nebo může mít štit i více dílů, jak je tomu 
na dveřích domu na Úvoze 22 (obr. 4). Vždy má štít 
závěs (záchyt, konzolu, pant) na kterém je otočné uchy-
ceno kladívko. To je nejčastěji ve tvaru prostého krouž-
ku, ale může mít tvar elipsy, čtverce, obdélníku i dal-
ších geometrických obrazců s různým stupněm 
zdobnosti. Ojediněle je kladívko provedeno jako svislý 
úderník (obr. 5) klepadla ze dveří domu na Zámecké 
ulici. Pěkný vzhled tohoto klepadla je dán štítem 
v podobě vzpřímené ratolesti, na kterém je v horní části 
připevněn výrazný závěs kladívka a dole kovadlinka. 
Kovadlinka je někdy provedena ve tvaru zmenšené, 
skutečné kovářské kovadliny, zaražené do dveří pod 
štítem klepadla. Někdy kovadlinku nahrazuje spodní 
část štítu, nebo rámečků, kroužků či věnečků upevně-
ných kolem štítu klepadla. 

Klepadla v areálu Pražského hradu 
Je vhodné tento odstavec začít legendami opředeným 
klepadlem na kovovém severním portálu kaple sv. Vác-
lava v katedrále sv. Víta. Klepadlo je označováno za 
románské a podle pověsti se za kruh tohoto klepadla 
na dveřích kostela ve Staré Boleslavi držel v roce 935 
umírající kníže Václav. Ve skutečnosti je mosazný od-
litek lví hlavy držící v tlamě kroužek z doby pozdější -
ze dvanáctého století - ale i tak patří k nejstarším kle-

6. Originální had je 
kladívkem klepadel 
na dveřích katedrály 
sv. Víta proti Vikárce. 

Katedrála sv. Víta má ještě další pěkná originální 
klepadla. Na levé straně dómu - proti Vikárce - jsou 
dvoje kovové dveře. Na dveřích jsou stejně provedená 
poměrné jednoduchá klepadla (obr. 6). Kladívka jsou 
vytvořena těly hadů propletených do kroužků. Zbytně-
lé hlavy hadů vyčnívají ze spodních části kladivek 
a slouží k jejich uchopení. Kovadlinky nejsou na kovo-
vých dveřích potřebné. 

Staré prosté klepadlo je také na dveřích kapitulního 
kostela Všech svatých na Jiřském náměstí. 

Klepadla jsou i na palácích Pražského hradu, na 
vratech vjezdů do Lobkovického paláce v Jiřské ulici 3 
jsou dvě stejná klepadla. Ta mají precizně cizelérsky 
provedeny štíty i stejné veliká kladívka (obr. 7). Na slo-

5. V Zámecké 
ulici je klepadlo 
s pěkným štítem 
a kladívkem 
zjednodušeným 
do tvaru svislého 
úderníku. 

7. Autorem výtvarně 
pěkných klepadel 
z bran vjezdů 
do Lobkovického 
paláce v Jiřské ulici 
byl možná někdo 
z cechu platnéřského. 
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žité tvarovaných kladívkách jsou v horní části posta-
vičky mořských panen; ve spodní části pak držadla pro 
uchopeni, tvarem připomínající sloní chobot. 

Na dveřích východu z Vladislavského sálu je roz-
pustilé renesanční klepadlo z let sedmnáctého století 
s nahými postavičkami muže a ženy. 

K hradním je možno ještě zařadit klepadlo na Praš-
ném mosté, to je upevněno na vrátkách vlevo od vcho-
du do Královské zahrady, které vedou do prostoru před 
domem zahradníka. Jde o jednoduché klepadlo, na 
dveře je upevněn závěs kladívka a kovadlinka. Kladív-
ko tvoří svislý úderník (obdobný je na klepadle ze Zá-
mecké ulice) ozdobený pěknými ornamenty (obr. 8). 
Vrátka s tímto klepadlem vedou do prostoru před do-
mem zahradníka Královské zahrady. 

8. Klepadlo na 
vrátkách do 
Královské zahrady 
z Prašného mostu 
má konstrukci 
podobnou klepadlu 
ze Zámecké ulice, 
místo ozdobeného 
štítu je zde zdobné 
kladívko. 

Další stará zachovaná pražská klepadla 
Schwarzenberský (dříve Lobkovický) palác z let 1543-
1563 na Hradčanském náměstí je posledním palácem 
v Praze, který neprodělal novodobou rekonstrukci. Jeho 
rekonstrukce byla zahájena na začátku roku 2004. 
Klepadlo na dveřích vchodu do paláce bylo pravděpo-
dobné původní (obr. 9), při současné rekonstrukci byly 

9. Klepadlo 
Schwarzenberské-
ho paláce na 
Hradčanském 
náměstí bylo při 
zahájeni rekon-
strukce na začát-
ku roku 2004 i se 
dveřmi (dočasně) 
odstraněno. 

ZAJÍMAVOSTI 

10. Prastaré kované 
klepadlo zdobí 
nevzhledné dveře 
domu U Kocoura 
v Nerudově ulici 2. 

dveře i s klepadlem vysazeny. Klepadlo má malý štít 
a masivní kladívko tvaru stylizované podkovy ozdobe-
né částí postavy. Může to také být anděl se široce vzty-
čenými křídly. Je otázkou, zda se klepadlo po rekon-
strukci paláce vrátí zpět na Hradčanské náměstí. 

V horní části téhož náměstí stojící Toskánský palác 
rozsáhlou rekonstrukci již absolvoval. Na vrata paláce 
patrně byla vrácena původní klepadla s kladívky ve 
tvaru kroužků. Vyměněny byly štítky se závěsy pro kla-
dívka. 

Dům U Kocoura v Nerudové ulici má staré nevzhled-
né dřevěné dveře. Na dveřích je upevněn poklad - jed-
no z nejstarších pražských klepadel (obr. 10). Poměrně 
velké, kované, značně členěné kladívko má tvar jaké-
hosi věnečku. Hřídel, na které se kladívko otáčí v závěsu 
štítu, je silné zrezivělá a vůle mezi hřídeli kladívka 
a ložiskem štítu je značná. Na klepadle je několik vrs-
tev místy oprýskaných barev, tyto plošky jsou patmé 
i na fotografii (levá horní část štítu). 

11. Klepadlo se 
sveřepě se 
tvářícím lvem je 
na Velkopřevor-
ském náměstí, 
druhým dílem 
štítu je rámeček 

Staré je též klepadlo na dvířkách pro chodce ve vra-
tech objektu v Thunovské ulici 16. Jednotlivé části kle-
padla jsou působením klimatických vlivů narušeny (zko-
rodovány), závěs kladívka ve dveřích je uvolněný. 
Při rekonstrukci paláce Smiřických na Malostranském 
náměstí pro potřeby Parlamentu ČR bylo použito na 
vrata vjezdu do paláce patrně původní klepadlo. Jeho 
štít je vytvořen umně proplétanými listy a ve stejné po-
době je i kladívko, v jehož homí části je postavička po-
dobné oné z klepadla dveří Schwarzerberského paláce. 

Na dveřích v Letenské ulici 5 je klepadlo se štítem 
tvaru obdélníka, uprostřed z listí vyhlíží tvář zvířete 
v čelním pohledu (může to být lev, opice i zvíře fantas-
tické). Tlama zvířete drží kladívko tvaru kroužku. 

Dále se za starými klepadly přesuneme z Malé Stra-
ny „za vodu", do uliček Starého Města. Zde k této ka-
tegorii patří klepadla na dveřích domu v Husově ulici 
7 a v Liliové 13. Kladívko klepadla v Husově ulici má 
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tvar elipsy s delší svislou osou; v Liliové má kladívko 
tvar kroužku. Malé staré klepadlo je na domku 
v Řetězové ulici. 

Na Malém náměstí stoji dům čp. 192, který byl, podle 
data na fasádě, postaven v roce 1896. Dům má dvou-
křídlové kovové dveře zdobené četnými růžičkami a na 
nich pár klepadel bez štítů i kovadlinek. Kladívka maji 
tvar elipsy s delší osou vodorovnou. 

12. Lev na klepadle 
z Maltézkého ná-
městí se tván spíše 
nostalgicky 

Nejčastější motiv na klepadlech pražských 
objektů 
Až dvě třetiny z počtu klepadel vyhledaných autorem 
v pražských ulicích a na náměstích jsou klepadla se lví 
tváří. Ve všech případech jde o čelní pohled (ánfas) na 
hlavu královského zvířete a ve všech případech drží lvi 
hlava v zubech volné zavěšený kroužek - tvář lva je tedy 
štítkem a kroužek v jeho tlamě kladívkem klepadla. Tato 
konstrukce je uplatněna u menších klepadel, klepadla 
větší mívají ještě kolem tváře druhý díl štítu, který je 
využit i jako kovadlinka. Druhé díly štítů jsou vypraco-
vány ve tvarech rámečků (obr. 11), kroužků (obr. 12) 
a věnečků (obr. 13). Zajímavé jsou různé výrazy lvích 
tváří, které jim autoři udělili. Klepadlo na obr. 11 je na 
dveřích objektu na Velkopřevorském náměstí 3 - výraz 
lví tvářeje sveřepý až výhrůžný. Druhá tvář na obr. 12 
ze dveří budovy na Maltézkém náměstí 2 se tváří spíše 
nostalgicky a třetí tvář, z vrat do paláce Platýz z Národní 
třídy na obr. 13, je zřejmé udivena průvody lidí, kteří 
dnes vraty paláce procházejí. 

Velikosti klepadel s motivem lví tváře jsou od nece-
lých deseti do třiceti centimetrů (i větší). Uveďme ně-
kolik adres, kde je možno je vidét (určité ne všechny): 
Nosticova 5, Prokopská 8, Karmelitská 8. Thunovská 
20, Nové zámecké schody. Valdštejnský palác, U Lu-
žického semináře 20, Anenské náměstí 2, Okresního 
soudu Na Poříčí. Jsou i mimo střed Prahy, například 

13. Na klepadle 
paláce Platýz se 
lev tváří poněkud 
udiveně, pěkně je 
provedený druhý 
díl štítu - věneček 
z dubových 
ratolesti s plody 

v Praze 7 v Jankovcové ulici 48. Tyto jsou z doby poz-
dější - z přelomu devatenáctého a dvacátého století 
a jsou umístěny neobvykle vysoko, asi sto padesát cen-
timetrů od země. Patrné proto, aby unikly z dosahu 
rukou holešovických kluků. Malé klepadlo - asi deset 
centimetrů veliké - se lví tváří upevnili také na dveře 
vily v Cukrovarské ulici 27 v Praze 6 - Dejvicích. 

Použiti motivu lví hlavy není výsadou pouze klepa-
del. Často ho používají architekti na štuku fasád, por-
tálů i v dalších případech - například na řezbě dveří 
Valdštejnského paláce a velkolepých dveřích Staroměst-
ské radnice. Zde vyřezávané lví hlavy drží v tlamě krouž-
ky jako na klepadlech. 

Na již uvedeném náměstí U Lužického semináře je 
lví hlava v bočním pohledu použita na domu 24 u páru 
klik na dvoukřídlých dveří. Obdobná klika je též v Ře-
tězové ulici Starého Města. Na klice často používané 
k otevírání dveří je zřetelné, jak časté dotyky dlaní po-
stupně vyhlazují reliéfy původních ozdob. 

Novodobá klepadla v Praze 
Odstavec o novodobých klepadlech začneme v Nerudově 
ulici, která je téměř poutním místem nejen ke klepa-
dlům a domovním znamením, ale i k dalším architek-
tonickým prvkům. Na dveřích domu č. 3 je malé kle-
padlo se štítem velkým asi sedm centimetrů z roku 
1913, kdy byla uskutečněna renovace objektu. Podob-
né klepadlo je i na dveřích domu č. 18. 

Honosná, složité vytvarovaná, postříbřená, do dál-
ky zářící klepadla byla osazena na vrata a dveře objek-
tu č. 20. Na vratech vjezdu je připevněno velké klepa-
dlo s delší svislou osou a lidskou hlavičkou na kladívku, 
na dveřích vchodů jsou dvě menši klepadla. 

Na Hradčanském náměstí u objektu č. 6 je malé kle-
padlo, jehož kladívko zdobí ánfas tváře mladé osoby -
jinocha či dívky - s vavřínovými listy kolem hlavy. Na 
dveřích je upevněno ještě několik dalších ozdob 
o vysokém lesku, které dávají dveřím takřka pouťový 
vzhled. 
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Ve starobylé uličce Nový Svět jsou dvě novodobá kle-
padla; zcela originální je klepadlo na dveřích známé 
restaurace U Zlaté hrušky. Kladívkem tohoto zařízení 
je trojrozměrná masivní hruška tvaru a velikosti sku-
tečného plodu hrušně - máslovky. Kladívko je zavěše-
no na kroužku upevněném asi dva centimetry od těle-
sa dveří, který zastává u této konstrukce funkci štítu. 
Kovadlinka, do které se hruškou klepe, je uprostřed 
kroužku. 

Pěkný pár klepadel je umístěný na dveřích Muzea 
policie Na Karlové. Tvůrci klepadel se přidrželi tradič-
ního vzoru, řemeslně však úkol zcela nezvládli. Kladív-
ko u pravého klepadla nemůže zasáhnout kovadlinku, 
neboť ta je připevněna mimo svislou osu klepadla. 
Naštěstí pro vzhled dřeva dveří se klepadlo (jako ostat-
ně i většina ostatních) nepoužívá. 

Moderní klepadlo (pokud je pro toto zařízení termín 
moderní vhodný) bylo použito při úpravě objektu 
v Dlouhé ulici 34 na sídlo pobočky Komerční banky. 
Klepadlo umístěné na dveřích vstupu je sestaveno ze 
tri kroužků. 

Klepadla poškozená a odstraněná 
Z předchozích odstavců vcelku přesvědčivě plyne, že 
klepadel na vratech a dveřích v Praze zůstal ještě do-
statečný počet. Ovšem dost klepadel je poškozených, 
nebo již nenávratné ze dveří a vrat zmizelo. 

Potřetí navštívíme Nerudovu ulici: odtud se ztratilo 
klepadlo ze dveří domu č. 16, i když zde bylo (podle 
dobových fotografii) ještě kolem sedmdesátých let dva-
cátého století. Na dveřích domu č. 29 zůstala jen ko-
vadlinka a na domu č. 41 pouze stopy, že zde klepadla 
kdysi byla. 

I v areálu Pražského hradu, na třetím hradním ná-
dvoří, dveřích úřadu prezidenta republiky, pod balko-
nem známým z průběhu události sametové revoluce 
v roce 1989, byla kdysi patrně klepadla. Obě křídla 
dveří nesou stopy po opravách v podobě pravidelných 
kroužků ve stejné výšce. 

Na dřevěných dvoukřídlových vratech vjezdu na dvůr 
domu čp. 11 na Malostranském náměstí zůstaly po 
klepadlech jen otvory. V Mostecké ulici na dveřích 
domu č. 3 je pár .lvích" klepadel, pravé klepadlo z páru 
je bez kladívka. 

Obdobný stav je také na levém křídle dveří objektu 
oč. 21 v Celetné ulici, kde z klepadla zůstal štít a ko-
vadlinka. Však co také s klepadlem ve třetím tisíciletí? 

Proto díky za všechna klepadla na branách a dve-
řích pražských paláců a domů, vždyť jim to tam větši-
nou velice sluší. Poděkování náleží všem, kteří se za-
sloužili o jejich zachování. 

Stanislav Srnský 
Autorkou fotografií je Jitka Srnská. 

Vážení čtenáři, 
jsem milovníkem Prahy a připravuji projekt, jehož cí-
lem je vytvořit podrobný ilustrovaný průvodce Prahou. 

K splnění tohoto záměru mi dosud chybí některé 
detaily související s interpretací a identifikací výzdoby 
fasád jednotlivých domů. 

Pomůžete mi? Zde jsou ukázky několika rébusů, kte-
ré mne trápí: 

1. Pátrám například po významu jednotlivých reliéf-
ních prvků pod římsou Kolovratského paláce na Ovoc-
ném trhu, je jich celkem padesát dva. 
Na fotografii vidíte tři z nich. 

2. Národní kroj hrál významnou roli v boji za samo-
statnost českého národa na konci 19. století. Výzdoba 
Obecního domu obsahuje 48 medailonů postav 
v krojích. Které to jsou? Na fotografii vidíte ukázku. 

3. Lze pojmenovat jednotlivé 
portréty imperátorů či jiných 
antických postav na klenácich 
v přízemí Platýzu? 

4. Komu patří pět bust na ati-
ce Živnostenské banky v ulici 
Na Příkopě? 

5. Medailóny a reliéfy od M. B. 
Brauna na fasádě Clam-Galla-
sova paláce představuji Hera-
klovy hrdinské činy. Přijdete 
na to, které na kterém reliéfu? 

Vážení čtenáři, kteří byste se chtěli připojit k mému 
projektu nebo přispět radou či informací, zavolejte mi 
na telefonní číslo 602 143 570. Pokud se shromáždí 
skupinka nadšenců, rád zorganizuji schůzku, kde vy-
světlím podstatu svého projektu. 

Alexandr Rymarev, soukromý badatel 
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ KLUBU ZA STAROU PRAHU 
dne 28. února 2004 v Baráčnické rychtě na Malé Straně 

Zahájení 
Předsedkyně Klubu PhDr. Kateřina Bečková zahajuje 
uvitánim všech přítomných a předčítá bilanci stavu 
členstva Klubu za rok uplynulý rok: Bylo přijato 74 
nových členů a 20 členů zemřelo. Zemřelé členy vzpo-
míná jmenovitě. Vyzdvihuje zejména zásluhy dvou 
z nich, paní docentky Milady Radové-Štikové a Ing. 
Karla Fantyše, člena Domácí rady. 

Shromážděni uctivá minutou ticha památku zesnu-
lých. 

Jednatelská zpráva za rok 2003 
Jednatel Klubu Mgr. Richard Biegel čte jednatelskou 
zprávu za rok 2003 v tomto znění: 

Rok 2003 byl v činnosti Klubu Za starou Prahu stej-
né rozmanitý a bohatý jako roky předchozí. Hlavni 
náplň jeho aktivit tvořily samozřejmě aktuální památ-
kové kauzy, jejichž scénáře se v mnohém podobaly. Po 
celý rok tak mohl Klub upozorňovat na nedodržováni 
památkového zákona, na absenci regulačních podmí-
nek pro stavby v historickém centru města a zejména 
na sporné rozhodování odboru památkové péče Magis-
trátu, kteiý s poukazem na takzvané nezávislé posud-
ky opět několikrát rozhodl proti názoru památkového 
ústavu ve prospěch investora. Většina památkových 
kauz tak nutně skončila konstatováním, že současný 
stav, kdy není odbor památkové péče při svém rozho-
dování vázán názorem památkového ústavu, vede až 
příliš často k poškození památek či k prosazení spor-
ných staveb a tím k podrýváni již tak dosti pošramoce-
né autority památkové péče v očích široké veřejnosti. 

Prvním důležitým případem roku 2003 byla demo-
lice klasicistních stáji v areálu staroměstského 
Obecního dvora. Stáje, které byly součásti památko-
vé chráněného areálu, musely ustoupit novostavbě 
bytového domu, který má učinit rekonstrukci historic-
kého Obecního dvora rentabilní. Klub sice již dříve 
konstatoval, že rekonstrukci areálu lze jen přivítat 
a že navržená novostavba kultivovaně vyřeší architek-
tonicky nešťastný střet nízkého historického dvora 
s převýšeným poasanačním činžovním domem, avšak 
nesjednotil se v odpovědi na otázku, zda nutná cena, 
tedy demolice klasicistních stájí, není přece jen příliš 
vysoká. Doporučil v tomto směru dobře odůvodněné 
a odpovědné rozhodnuti památkových orgánů, které 
zváží všechna pro a proti. Namísto otevřeného jednáni 
však byly stáje v lednu ztrženy, a to aniž by z nich byla 
sňata památková ochrana. K demolici navíc došlo 
v okamžiku, kdy se teprve rozbíhal stavebně-historic-
ký průzkum areálu a nedošlo tak ani k jejich kvalitní 
dokumentaci. Tento postup investora - kterým je zde 
Městská část Praha 1 - tak zbytečně zpochybňuje jinak 
vcelku dobře koncipovanou celkovou obnovu areálu. 

Na začátku roku byl rovněž zbořen klasicistní dům 
v Novomlýnské ulici na Novém Městě. Dům, který 

patřil k ostrůvku předregulační zástavby Petrské čtvr-
ti, má být v nejbližši době nahrazen novostavbou, kte-
rá výškové i kompozičně naváže na sousední budovu 
nemocnice z období první republiky. Vzhledem 
k mizivému počtu předregulačnich domů v této lokali-
tě považuje Klub Za starou Prahu rozhodnutí o demo-
lici klasicistního domu za chybu, která může v důsledku 
vést až k likvidaci této ojedinělé historické enklávy. 

Demolice zmíněného klasicistního domu byla odů-
vodněna jeho údajným špatným stavem po povodních 
v roce 2002. Stejný argument měl prosadit demolici 
pozdnč barokního domku vedle Velkopřevorského 
mlýna na Malé Straně. Vzhledem k tomu, že v tomto 
případě se zjevné jednalo o zneužití situace, majitel 
povoleni k demolici nezískal. Jiná je situace v Karlině, 
kde bylo několik památkové chráněných domů již zbo-
řeno a kde se demolice historických staveb pomalu 
stávají osvědčeným postupem při takzvané obnově této 
těžce zkoušené čtvrti. V současné době zde Klub boju-
je zejména proti zamýilené demolici dvorních kří-
del domu ěp. 88, který byl za kulturní památku pro-
hlášen teprve na počátku roku 2003. 

Vítězství Klub zaznamenal ve sporu o rekonstrukci 
Karlova mostu, ve kterém jeho zástupci v čele s Prof. 
Milanem Pavlíkem a zesnulým ing. Karlem Fantyšem 
uhájili citlivý přístup k této ojedinělé historické tech-
nické památce před snahami o nákladnou, razantní 
ale hlavně zbytečnou rekonstrukci. Názor expertní sku-
piny, že mostu schází zejména pravidelná údržba 
a masivnější práce se zde mají týkat jen zpevnění most-
ních pilířů, byl v těchto dnech potvrzen potápěčským 
průzkumem, který odhalil značné podemletí historic-
kých pilířů a snad tak urychlil správné nasměrování 
rekonstrukčních prací. 

Do konečné fáze vstoupila jednání o rekonstrukci 
Císařského mlýna v Bubenči, z něhož po demolici 
části budov a následném patnáctiletém chátrání zů-
stala fakticky jen grotta, brána a torzo arkád s velice 
poškozenou klasicistní fasádou. Ve finálním návrhu 
se architekti dostavby areálu přiblížili původní maný-
ristické koncepci a zachovali tak alespoň v náznaku 
historicity stav tohoto evropsky unikátního manýris-
tického komplexu. I přes tento relativně zdárný vývoj 
představuje faktický zánik Císařského mlýna jednu 
z nejvétšich tragédií současné památkové péče. 

Jednou z nejdůležitějšich kauz loňského roku byl 
záměr demolice tří vil na kraji vilové čtvrti na tfí-
dě Milady Horákové na Letné a jejich nahrazení des-
kovým sedmipodlažnim administrativním objektem. 
Demolice vil z přelomu 19. a 20. století by znamenala 
nejen narušeni této vilové čtvrti, která je jako celek 
prohlášena památkovou zónou, ale i zásadní výškovou 
a koncepční změnu této partie letenské pláně, která si 
přes všechny smělé meziválečné plány zachovala jed-
notný nízký horizont, nad nějž vystupují jen koruny 
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stromů a věže katedrály svatého Vita. Díky spolupráci 
s Atelierem pro životni prostředí se podařilo docílit jak 
zrušení územního rozhodnutí, které novostavbu povo-
lovalo, tak souhlasné rozhodnutí odboru památkové 
péče. Pokud se nakonec skutečně podaří demolici vil 
a výstavbě kancelářského kolosu na jejich misté za-
bránit, bude to znamenat jedno z nejdůležitějších klu-
bovních vítězství v posledních letech. 

V loňském roce se započala i rekonstrukce secesní-
ho hotelu Central od architekta Fridricha Ohman-
na v Hybernské ulici na Novém Městě. Přes prokla-
mace investora o citlivém restaurování secesního 
skvostu přinesla obnova hotelu demolici pater i dispo-
zic všech pokojů v uličním i dvorním traktu, neboť je-
jich počet neodpovídal představám investora o renta-
bilitě celého záměru. Tato skutečnost je o to smutnější, 
že před započetím stavby byla v pokojích a na chod-
bách zachována valná většina uměleckohistorických 
prvků, jako jsou dveře, zárubně, zrcadla, táflování 
a podobně. Po přestavbě, která dvojnásobně zvýší po-
čet místnosti v hotelu, nebude vzhledem ke změněné 
dispozici možno tyto prvky osadit na původní místo 
a v lepším případě budou jako dekorace osazeny tam, 
kde to půjde. Negativní dojem z přestavby hotelu zde 
nevyváží restaurované schodiště ani vyšperkovaná fa-
sáda: takzvaná rekonstrukce hotelu Central jde bohu-
žel ve stopách těch přestaveb, které z historické pa-
mátky zachovají jen nejdůležitější prvky a fasádu, za 
kterou vznikne účelové pojatá novostavba. 

Mimořádně alarmující je případ záměru přestavby 
osmi výstavných domů v Celetné a Železné ulici na 
hotelový komplex Ritz-Carlton. Po zboření vnitřních 
konstrukci goticko-renesančního Sixtova domu, které 
vedlo k jeho statickému narušeni, hodlá nový investor 
přikoupit další domy, vzájemně je propojit a jejich vnitř-
ní dispozice razantně uzpůsobit náročným požadav-
kům hotelového provozu. Klub Za starou Prahu proti 
tomuto záměru ostře vystoupil, neboť vzájemné pro-
pojováni domů a demolice jejich vnitřních dispozic by 
přinesly nevratné poškození nejvýstavnéjšich pražských 
patricijských domů. Výsledek této kauzy zatím není znám. 

Patrné nejdiskutovanější pražskou čtvrti byla Malá 
Strana. Tato nejcennéjši část Pražské památkové re-
zervace je zároveň nejvíce vystavena tlaku investorů 
na co nejlukrativnějši využiti každého čtverečního 
metru parcely. Opět se tak vynořil návrh na zvyieni 
nízkého západního křídla Sovových mlýnů, jako 
bumerang se vrátil záměr půdní vestavby do známé-
ho domu s válečky na Kampě, ale zejména se řešil 
návrh novostavby bytového domu s podzemními 
garážemi na náplavce vedle Hergetovy cihelny. 
S touto novostavbou soukromého domu na místě, kte-
ré patří k pohledově neexponovanéjšim lokalitám 
v Praze a kde nikdy žádný dům nestál, nesouhlasil Ná-
rodní památkový ústav ani žádná z komisí, ve kterých 
byl projekt projednáván. Odbor památkové péče Ma-
gistrátu však své rozhodnuti nevydal s odůvodněním, 
že investor svůj návrh stáhl. Tento případ tak bude 
bezpochyby patřit k ožehavým kauzám roku 2004. 

Další výraznou malostranskou kauzou je záměr pře-
stavby kina 64 U Hradeb na podzemní garáže. Od-
bor památkové péče jej i přes nesouhlas památkového 
ústavu schválil a namísto předpremiérového kina zde 
tak možná budou garáže pro 70 stáni s výjezdem do 
dnešní vstupní pasáže mezi Mosteckou ulici a nádvo-
řím domu. S přestavbou kina na garáže nesouhlasí 
autor původního návrhu arch. František Trmač, jehož 
autorská práva představuji po selhání památkové péče 
možná poslední možnost, jak nesmyslnému záměru 
zabránit. O dalších kauzách, které Klub během roku 
řešil, se můžete dočíst v loňských číslech klubovního 
Věstníku. 

Velice aktivně Klub spolupracoval s různými občan-
skými sdruženími v Čechách i v zahraničí. V Praze byla 
mimořádně cenná zejména spolupráce s Atelierem pro 
životni prostředí. Při jednotlivých kauzách se dále 
spolupracovalo například s Uměleckohistorickou spo-
lečností v českých zemích, Klubem za krásné Kar-
lovarsko, Sdružením pro Stavebně-historický prů-
zkum, Památkovou obcí českokrumlovskou a dalšími 
organizacemi. Tradičně dobré styky Klub udržoval se 
Společností přátel starožitností. Svatoborem, 
či spolkem Vltavan. Pro Klubovní činnost bylo velkou 
posilou dceřinné občanské sdružení Za krásnou 
Prahu, které díky možnosti účasti v řízeních mohlo 
účinněji ovlivňovat konkrétní podobu jednotlivých pro-
jektů. 

Vedle památkových případů se Klub věnoval i dal-
ším činnostem. Pokračovala veřejná sbírka na obno-
vu zničeného Archivu architektury, přičemž za dobu 
jejího trvání se podařilo shromáždit již 1.412 652 Kč. 
Zároveň započaly restaurátorské práce na prvních plá-
nech a fotografiích. Pokud se podaří shromáždit do-
statek finančních prostředků, lze zamražené dokumen-
ty vysušit a restaurovat již během příštích pěti let. 

V březnu byla poprvé udělena cena Klubu Za sta-
rou Prahu za novou architekturu v historickém pro-
středí za léta 1996-2001. Získal ji architekt Michal 
Sborwitz za citlivou dostavbu zámku v Komořanech. 
Výběr kandidáta a udílení další ceny, tentokrát za léta 
2002-2003, se uskuteční v březnu tohoto roku. 

Po celý rok pokračoval tradiční cyklus Hovorů 
o Praze a ve věži se odehrávaly přednášky pro studen-
ty dějin uměni. Zdárné pokračovalo restaurováni Hypš-
manova modelu Malé Strany a Hradčan, který byl po-
škozen povodni v roce 2002. Výrazně pokročily práce 
na projektu rekonstrukce přízemí věže a renesančního 
domu. Pokud půjde vše podle očekávání, je možné, 
že se rekonstrukce uskuteční ještě v tomto roce. 

Po přednesení jednatelské zprávy vyzývá předsed-
kyně k případným doplňujícím dotazům. Nikdo se však 
nahlásí, proto je zahájeno hlasování o jednatelské 
zprávě: 

Pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - jeden. 

Jednatelská zpráva byla valným shromážděním 
schválena. 
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Zprávy pokladní a revizní 
Pokladník Klubu Milan Patka čte pokladní zprávu za 
rok 2003. 

Předsedkyně vyzývá publikum k dotazů. Hlásí se 
členka paní K. Vavříková s dotazem, jaké Klub předpo-
kládá náklady na rekonstrukci prostor v přízemí Judi-
tiny věže. Odpovídá ing. arch. Martin Krise - cca 750 
tisíc Kč na stavební část a přibližně stejnou částku na 
restaurováni lytinek a povrchů stěn. Další dotazy ne-
jsou. 

Revizor účtů Klubu, pan Marek Foltýn čte revizní 
zprávu. 

Předsedkyně vyzývá k dotazům. Žádné dotazy nejsou. 

Hlasování o pokladní a revizní zprávě: 
Pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - tři. 
Pokladní a revizní zprávy byly schváleny. 

Schválením zpráv jednatelské, pokladní a revizní bylo 
Domácí radě zvolené pro rok 2003 uděleno absoluto-
rium. 

K projevu je vyzván pan Alois Vanoušek. Vzpomíná 
na počátky snahy Klubu Za starou Prahu a Svatoboru 
o záchranu starých Olšanských hřbitovů. Čte verše 
z náhrobku K. J. Erbena. Zve všechny zúčastněné na 
vycházky Svatoboru. Upozorňuje dále na pomník Obce 
Sokolské se Schnirchovými plaketami a vlastni hrob 
sochaře Schnircha na IV. Olšanském hřbitově. Vyzdvi-
huje pak roli Klubu při záchraně hřbitovů. 

Profesor Rostislav Švácha děkuje dr. Kateřině Beč-
kové za vynikající vedení Klubu v uplynulém roce a pře-
dává ji kytici. 

Volby předsednictva a Domácí rady 
pro rok 2004 
Valné shromáždění pokračuje volbou návrhové komi-
se, která bude formulovat usnesení. Za její členy jsou 
dr. Bečkovou navrženi J. Veselý. M. Solař a V. Zaviači-
čová. 

Hlasováni o složení návrhové komise: 
Pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - tři 

Volba volební a mandátové komise. Za kandidáty 
jsou navrženi K. Ksandr, H. Turková, S. Holeš, B. 
Kynčlová a M. Kočová. 

Hlasování o složení volební a mandátové komise: 
Pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - pět. 

Vedení schůze se ujímá nově zvolená volební a man-
dátová komise, která určuje za svého předsedu Bc. 
Karla Ksandra. Ten představuje plénu jednotlivé členy 
komise. Dále vyzývá všechny zúčastněné, kteří se ne-
stihli zapsat na listinu účastníků valné hromady, aby 
tak učinili. Poté probíhá kontrola se zjištěním, že počet 
zúčastněných souhlasí s prezenční listinou. 

K. Ksandr předčítá ze stanov Klubu odstavec věno-
vaný volbě Domácí rady. Dále představuje osoby na 
kandidátce navržené minulou domácí radou. Podrob-

něji představuje nové členy - Ing. Václava Jandáčka 
a Stanislava Holeše. 

Následně vyzývá k rozpravě o způsobu volby členů 
Domácí rady a k případným návrhům na doplněni 
kandidátky. 

Hlásí se pan Otto Štefan, který navrhuje do kandi-
dátky paní Karlu Vavříkovou - poradkyni pro finance 
a mediální prezentaci. Následně je navržená požádá-
na, aby se představila, což tato krátce činí. 

Mgr. Radmila Kreuzziegerová připomíná, že navr-
hovatel musí sdělit i místo kterého člena z původní 
kandidátky novou osobu navrhuje. 

Arch. Miloš Solař dodává, že je to nutné jen v případě 
volby aklamaci. V případě tajné volby urči každý volič 
písemně koho novým kandidátem v kandidátce nahradí. 

Předseda volební a mandátové komise K. Ksandr 
vyhlašuje přestávku 10 minut na poradu komise. Po 
poradě vyhlašuje, že v nastalé situaci není možná vol-
ba Domácí rady aklamaci a bude proto provedena taj-
ná volba. 

Diskuse: členka z pléna se ujišťuje, zda je možné 
v navržené kandidátce škrtat i bez náhrad. Odpovídá 
K. Ksandr. Škrtat je možné, nejvýše však 6 osob, ne-
boť v kandidátce je nyní 18 jmen (tj. maximální počet 
členů Domácí rady) a minimální počet členů podle sta-
nov je 12. 

Člen I. Tomek se ptá pani Vavříkové, jak dlouho je 
členkou Klubu a co pro Klub učinila. Upozorňuje na-
víc, že napíše-li někdo na volební lístek paní Vavříko-
vou a nikoho neškrtne, bude jeho hlasovací lístek ne-
platný. 

Dr. Bečková upozorňuje, že nejobvyklejši způsob 
zařazeni člena Klubu na kandidátku Domácí rady je 
pravidelná aktivní účast na jejích zasedáním a pozvol-
né úspěšné zapojení do činnosti Klubu. 

K. Vavříková vysvětluje, že je úplné novou členkou 
Klubu a že spolupracuje s celou řadou neziskových 
organisaci. 

K. Ksandr opakuje, kdy je hlasovací lístek platný: 
1. Necháme-li lístek neupravený 
2. Vyškrtneme-li jednoho až šest kandidátů 
3. Zapíšeme-li x nových kandidátů a 1 - 6 navrže-

ným kandidátů vyškrtneme 
I. Tomek vyzývá všechny kandidáty na kandidátce, 

aby se sami neškrtali. Dodává, že nový kandidát může 
do Domácí rady klidně docházet a pomáhat Klubu, aniž 
by byl členem rady. 

Přestávka 5 minut na úpravu hlasovacích lístků. 

Předseda volební a mandátové komise K. Ksandr 
vyhlašuje volbu. S. Holeš obchází přítomné se zapeče-
těnou volební urnou. 

K. Ksandr se ptá přítomných, zda všichni hlasovali, 
a následně vyhlašuje přestávku 15 minut na zpraco-
vání hlasovacích lístků. 

K. Ksandr vyhlašuje ukončeni sčítání hlasů a ohla-
šuje hudební vložku. 

Dr. Kateřina Bečková uvádí harfenistku Kateřinu 
Doležalovou, která shromážděným přednese část své-
ho repertoáru - písně české a anglické renesance. 
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Po vystoupení vyzývá K. Ksandr členy volební 
a mandátové komise k příchodu na podium. Sezna-
muje publikum s výsledky hlasováni: 

Výsledky hlasování ve volbách členů Domácí rady 
Klubu Za starou Prahu, předsedy, dvou místopředse-
dů a dvou členů revizní komise: 

V sále bylo přítomno celkem 124 členů. Hlasovací 
lístky odevzdalo 118 členů, z toho 117 lístků bylo plat-
ných a 1 neplatný. 

Za předsedkyni Klubu Za starou Prahu byla zvolena 
dr. Kateřina Bečková, a to 117 hlasy. 

Za místopředsedy Klubu Za starou Prahu byli zvole-
ni Ing. arch. Martin Krise a Bc. Karel Ksandr, a to 117 
hlasy. 

Za revizory účtů byli zvoleni Marek Foltýn a Stani-
slav Holeš, a to 117 hlasy. 

Za členy domácí rady byli zvoleni: Mgr. R. Biegel 
(117 hlasů), Ing. Zbyněk Bureš (117 hlasů). JUDr. Zde-
mék Dušek (117 hlasů), Mgr. Kateřina Hanzlíková (117 
hlasů), Ing. arch. Josef Hyzler (116 hlasů), Ing. Václav 
Jandáček (117 hlasů), doc. Ing. arch. František Kasič-
ka (117 hlasů), Mgr. Radmila Kreuzziegerová (117 hla-
sů), Mgr. Blanka Kynčlová (117 hlasů). Ivan Minář (115 
hlasů), Milan Patka (117 hlasů), prof. Ing. arch. Milan 
Pavlík (117 hlasů), Ing. arch. Milan Polívka (113 hla-
sů), Ing. arch. Helena Polívková (112 hlasů), Ing. arch. 
Miloš Solař (117 hlasů), prof. PhDr. Rostilav Svácha 
(117 hlasů), PhDr. Helga Turková (117 hlasů). Ing. arch. 
Jan Veselý (117 hlasů). 

Za člena domácí rady nebyla zvolena paní Karla 
Vavřiková, neboí obdržela 5 hlasů, čímž obsadila 
v celkovém součtu 19 místo v pořadí. Podle stanov je 
však možno obsadit pouze 18 míst. 

Závěrečná diskuse 
Slova se ujímá staronová předsedkyně dr. K. Bečková. 
Vítá nové předsednictvo Klubu a vyzývá k diskusi. 

Dr. Šesták - do usnesení by se mělo zapsat, že všich-
ni členové Klubu mají právo účastnit se zasedáni Do-
mácí rady. Dále si stěžuje na nepravidelnou obnovu 
klubovních nástěnek. 

Reaguje Dr. Bečková a bere si k srdci připomínku 
ohledně nástěnek. Vysvětluje neutěšený stav nástěn-
ky u mosteckých věží následkem vysoké vlhkosti po 
povodni v prostoru za výkladci. 

Člen Klubu popisuje případ se špatným odstraňo-
váním sněhu z Karlova mostu. Podal stížnost a předčí-
tá odpověď MČ Prahy 1. 

Arch. M. Krise dodává, že boj o takovéto malé přípa-
dy je právě plně v kompetenci řadových členů Klubu. 
Malými vítězstvími mohou velmi napomoci velkým cí-
lům sledovaným Domácí radou. 

Dr. Novotný se ptá na hierarchii posudků a stanovi-
sek v památkové péči a na možnosti kontroly dodržo-
vání podmínek stanovených památkovými orgány. 

Odpovídá Karel Ksandr, kteiý stručné popisuje fun-
gováni památkové péče v Praze a vysvětluje její dvou-
kolejnost. 

Usnesení valného shromáždění 
Architekt Miloš Solař čte za Návrhovou komisi návrh 
usneseni v tomto znění: 

Valná hromada Klubu Za starou Prahu souhlasí 
s jednatelskou, pokladní a revizní zprávou za rok 2003. 
Odstupujícím členům Domácí rady děkuje za jejich čin-
nost a Domácí radě jako celku vyslovuje absolutori-
um. Zvláště pak oceňuje mnohaletou obětavou práci 
pana prof. Milana Pavlíka ve funkci 1.místopředsedy. 

Slečně Kateřině Doležalové děkuje za krásné hudební 
vystoupeni. 

Valná hromada pověřuje nové zvolenou Domácí radu, 
aby ve svém funkčním období zastupovala Klub Za sta-
rou Prahu. Zejména jí ukládá, aby: 

- sledovala stav péče o architektonické dědictví Pra-
hy a aktivně vstupovala dojednání v případech, kde to 
bude považovat za vhodné. 

- spolupracovala s jinými občanskými sdruženími, 
s odbornými pracovišti Národního památkového ústa-
vu a dalšími odbornými institucemi. 

- udržovala a rozvíjela zahraniční kontakty. 
- vydávala Věstník, udílela Cenu KZSP za nejlepši 

stavbu v historickém prostředí, pořádala Hovory o Pra-
ze, organizovala přednášky, besedy, tiskové konferen-
ce a další akce zaměřené na poznání a ochranu kul-
turního dědictví a na budování vztahu veřejnosti 
k soudobé i historické architektuře. 

- hájila zájem efektivní péče o kulturní dědictví při 
přípravě nového památkového zákona a dalších souvi-
sejících právních norem. 

- pravidelné aktualizovala vývěsky s informacemi 
o činnosti Klubu. 

Valná hromada se obrací na členy Klubu s prosbou, 
aby podle svých možností přispěli na obnovu přízemi 
Juditiny věže. 

Valná hromada připomíná, že každý člen Klubu má 
právo se účastnit jednání Domácí rady, které probíhá 
pravidelně každou sudou středu od 17,30 v Juditině 
věži s výjimkou prázdninových měsíců července 
a srpna. 

V této souvislosti valná hromada vyjadřuje názor, 
že pro kandidaturu na členství v Domácí radě je dob-
rým předpokladem předchozí účast na jednáních 
a aktivní zapojeni se do činnosti Klubu. 

Vyhlášena diskuse k návrhu usnesení. Nikdo se 
nehlásí. 

Hlasování o usnesení valné hromady Klubu : 
Pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - tři. 
Usnesení valné hromady bylo přijato. 

Předsedkyně Klubu dr. Kateřina Bečková děkuje 
všem zúčastněným a konči valné shromážděni. 

Zapsal Jan Veselý 
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NA VÁCLAVSKÉM 
NÁMĚSTÍ 

Spojená výstavní plocha 
Metrostavu, Pražských 
komunikací, Dopravních podniků 
a Gallery Art Factory. 
Přejeme nerušený umělecký 
zážitek! 

Prostřenému 
maxistolu Milana 
Knížáka nelze 
odolat. 

Hypšmanův model Prahy, 
který zčásti poškodila 
povodeň v roce 2002, byljiž 
opraven restaurátorem akad. 
mal. Jiřím Grossmannem 
V současné chvíli je jeho 
restaurovaná část vystavena 
na výstavě Architektura 
v modelech na Staroměstské 
radnici 

Foto a komentář K. Bečková 
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