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V roce 1970 oslavujeme 25.výročí osvobození našeho 
státu a obnovy naší národní samostatnosti. Tento rok je 
však 1 pro Klub Za st?rou Prahu jubilejním. V lednu to-
hoto roku uplynulo sedmdesát let od jeho ustavení. 

Tehdejší osobní zakladatelské složení jeho prvého 
vedení, jehož členy byly znamenité osobnosti našeho sou-
časného kulturního života, je známo. Známe také tehdejší 
poměry Prahy v periodě podnikatelské přestavby, jejíž ne-
kultumí zlověstný demoliční průběh si založení našeho 
neprofesionálního Klubu na ochranu Prahy, největší a nej-
dražší naší hmotné historické památky, vskutku zákonitě 
vynutil. 

Nebudeme tu znovu rekapitulovati a vypočítávat! 
zdary i nezdary práce za těchto věru nepromaraěných sedm-
desát let. Můžeme aspoň v přehledu zjištovat nejen v od-
borné, ale i v široké pražské veřejnosti trvalé stupňo -
vání pozornosti, porozumění a úcty k pražským historie -
kým památkám, oitové zjemnění, jež je jiBtě ze značné 
části i zásluhou práce a láskyplného úsilí tisíců řado -
vých členů Klubu. Jira náleží, žel mnohdy již jen in me -
moriam, dík nejen od vedení Klubu, ale "od celé pražské 
veřejnosti. 

Úkoly ochrany pražských památek se za těchto sedm 
desítiletí změnily a rozrostly kvantitativně i kvalita -
tivně. Praha prožila přerod z města provinčního v metro-
poli suverénního státu. 

Tím se radikálně změnily nejen povinnosti a úkoly 
tohoto rostoucího velkoměsta, ale také národní i meziná-
rodní význam všech historicky-společenských a uměleckých 
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hodnot, kterými se PrphP slavně a výrazně odlišuje od ji-
ných metropolí. 

Nejde již jen o ochranu jednotlivých cenných objektů, 
ale o Setření a bezpečí celých čtvrtí, urb ani etických kom-
pletů, o genia loci. Nyní,doufáme,není již možný záměr a 
vznik tak vražedných asanací á rušení historicky posvěce-
ných vztahů a měřítek, jpkých Praha kdysi byla svědkem a 
často, žel, i obětí. 

Úkoly a povinnosti tedy rostou, nezadržitelně stupňo-
vány novým tempem pohybu a práoe obyvatelstva, potřebami 
motorizované veřejné i soukromé dopravy. 

Jejich účinné řešení se ovšem neobejde bez energie -
kých inženýrských zásahů. Jde tu o výkonné systémy veřej-
né dopravy městské, o metro, magistrály, mosty, tunely, 
ale i o průběžnou rychlou dopravu dálkovou, probíhající 
v budoucnu po sběrných okruzích, nikoli městem. To jsou 
úkoly veliké, drahé a nikoli technicky snadné. Jejich 
zdar rozhojní a zajistí stavební rozvoj města, jeho ži-
votního prostředí. Ale každý nezdar, nevhodný odhed cí-
lů a prostředků by napáchal škody nedozírné pro celé ge-
nerace . 

Tu je čestným P záslužným úkolem a posláním všeho 
členstva Klubu, aby svojí bdělostí, iniciativou a morál-
ním vlivem na odborné i obecné veřejné mínění působilo 
k tomu, aby tyto - jistě nezbytné 8 neodkladné - úpravy 
se dály nikoli jen profesionálně jednostranně, ale kul-
turně za všemožného Šetření historických hodnot, jež tvo-
ří urozenost našeho krásného hlavního města. 

S touto pracovní devisou vstupuje Klub Za starou 
Prahu do svého jubilejního roku 1970 i do všech let dal-
ších. 

Ing.arch.Dr* Bohumír Kozák 
předseda Klubu Za starou Prahu 
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OTAKAR ŠTORCH - MARIJBN 

KLUBU ZA STAROU PRAHU 

Sedmdesátiletí Klubu Za starou Prahu, kterého jsme 28. 
ledna t.r. vzpomínali, zasluhuje, aby nebylo přehlédnuto, ne-
boť probereme-li byt jen stručně to, co bylo, pokud Jde o pa-
mátkovou péči před ním a co svými akcemi Klub zachránil, vy-
svitne nám, že bez Klubu by byla Praha připravena o nejednu 
dnes nám nepostradatelnou krásu, ba v nejednom'případě i o 
celé jejich skupenství. 

Josefinská reforma, která zrušením řady kostelů zasáh-
la do objektivního rámce Prahy, dotkla se, jak dokládá bědo-
vání Jeníka z Bratřic v Bohemii, citově vlasteneckých vzdě -
lanců jen potud, pokud se jednalo o památky národně uctívá -
né, jako byla Betlémská kaple /1785/ nebo kaple Božího těla 
/1791/. 

Teprve založení Vlasteneckého muzea a vznik jeho Archeo-
logického sboru je prvním podnětem zájmu úzké vrstvy osvíce-
ných vzdělanců o jedinečné dědictví dávných dob. 

V roce 1860 dostává se správa Prahy do českých rukou, 
které tím přebírají odpovědnost za vše, co se od té doby,po-
kud jde o stavební pražské památky, bude dít. Počátek byl 
zdrcující, kdy v roce 1862 byla z příkazu primátora*dr.Pštro-
se v noci zdemolována na Staroměstském náměstí Krocínova kaš-
na, mramorový květ české renesance, aby jejích kamenů bylo 
použito do základů žižkovské plynárny. Je až neuvěřitelné, 
jak doba, která vytvořila Národní divadlo, Národní muzeum 
a další monumentální stavby, je ve svém rozhodujícím posta-
vení ochotna zatratit a vykořenit tolik památek, jež dala 
Praze minulost. Ideálem blahobytnějící buržoasie se stávají 
dlouhé a Široké třídy Vinohrad, vyvedené do výsky a ne na 



- 8 -

posledním místě spekulační výnosy zhodnocujících se pozem-
ků. Je to v pravém slova smyslu vlčí mlha, zastírající oči 
těch, kteří mají v rukou moc. Hlásá se sice, že Praha je 
starobylé město, ale dělá se vše, aby tato starobylost by-
la zhacena. 

Do poloviny devatenáctého století byla Praha vcelku 
památkově zachovanou oblastí, za padesát let nato se to 
však už rozhodně říci nedá. Za obět padají kostely sv.Ondře-
je, sVoOnufria, sv.Kříže Většího, bazilika sv.Jana Na zá -
bradlí, kaple sv.ludmily v Týně. Dochází ke zboření jedi -
nečného renesančního domu Mel en tri chová, tak mimořádně for-
mujícího starodávný přístup na Staroměstské náměstí* Je zbo-
řen dům U klíčů, uzavírající samobytný prostor Malostranské-
ho náměstí, jehož nároží s Mosteckou ulicí dostane do polo-
viny devadesátých let odpuzující novostavbu Malostranské 
záložny, bezohledně porušující plynulou architekturu i at-
mosféru jedinečného náměstí. Ns řadu přichází náměstí Sta-
roměstské i jeho blízké okolí, včetně asanace Židovského 
města. Je zbořena Dienzenhoferova bývalá prelatura klášte-
ra benediktinů u sv.MikuláŠe, za oběí padnou tři krásné slo-
hové domy na severní straně náměstí, aby udělaly místo no-
vostavbě Pražské městské pojištovny a připravují se demo -
lice další. Jeden z dřívějších regulačních návrhů doporu -
čuje dokonce i zboření paláce finských a v Karlově ulici 
odbourání Vlašské kaple, aby bylo umožněno rozšíření uli -
ce pro tramvaj. 

Kolektivní protest proti ochuzování památné Prahy 
se poprvé projevil na veřejném shromáždění v Pražském klu-
bu v roce 1893. Za tři léta nato je publikován tzv."Veli -
konoční manifest", organizovaný spisovateli Vilémem Mrští-
kem, Jaroslavem Kamprem a Václavem Hladíkem. V následují -
cím roce vychází pak nákladem Pelclových Rozhledů bojovná 
obžaloba městské rady a titulem "Bestia triumphans" z pe -
ra Viléma Mrštíka, v obálce se staropražskou kresbou Zden-
ky Braunerové. Co je platné,jménovali-li obecní starší "umě-
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leckou komisi", když Jejího dobrozdání vůbec nedbají,jek do-
kazuje právě záležitost zboření malostranského domu nu klíčů"* 

„Na místech rozhodujících", cituje Mrštík z projevu 
architekta Polívky, proneseného v Pražském klubu, „nenalé-
zá ideální snažení o zachování rázu Prahy vždy patřičného 
ohlasu a ani porozumění. Nicméně musí se učiniti vše možné, 
aby Praha chráněna byla před hyzděním svých nádherných krás, 
aby se nečinilo násilí jejímu panoramatu, aby zachovány by-
ly krásné harmonické linie, jimiž je Praha bohatší nade všeeh-
na města evropská, ano, i nad fíím a Florencii". 

A právě Mrštiková obžaloba to byla, která po získání 
studentstva a po veřejné žofinské schůzi v roce 1898 se sta-
la rozhodujícím motivem k založení Klubu Za starou Prahu, je-
hož první ustavující valná hromada v čele s dr „Lubošem Je-
řábkem a dr.Janem gmlerem se schází 28.ledna 1900 v úzké 
jednooknové místnosti Pražského klubu v Jungmannovš třídě. 

První léta nebyla naplněna žádoucími úspěchy, protože 
většina demoličních akcí byla již odhlasována či v běhu,tak-
že jim nebylo možno zabránit. Kdyby byla asanace židovského 
města projednávána o deset let později, vypadalo by dnes oko-
lí Staroměstského náměstí i ono samo jinak. Nebyl by býval 
zbořen Krennúv dům před sv•Mikulášem, ani dům U slona při 
vstupu do Dlouhé třídy. Nebyla by zbořena stará Kolkovna, 
ani Modrá štika v Karlově ulici, nenapravitelně zasažené 
ve své jedinečné starobylé struktuře a mnoho jiného. 

Klub však nerezignuje, vytrvává, přibývá mu členstvo 
i vlivu; Je brán v úvshu při všech akcích, týkajících se sta-
ré Prahy. 

Není tu možno připaiaatovávat všechny úspěchy, které se 
nám během let staly zásluhou Klubu optickou samozřejmostí. 
Je možno připomenout jen několik obzvláší významných .Klub 
prosadil své stanovisko při záchraně vltavského zrcadla pod 
Karlovým mostem, vyhrál v boji o zachování malostranského ná-
břeží, zachránil Certovku před zasypáním, na Rynečku blok 
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starých radničních domů, jeho zásluhou nebyl zbořen Faustův 
dům. Klub zabránil zavedení tramvaje do několika staroměst-
ských ulic a tím i zboření mnoha starých objektů. Nedošlo k 
zavedení tramvaje do Nerudovy ulice a Jeleního příkopu a 
Klub sehrál i velmi důležitou roli při regulaci JBmaua e je-
jich okolí směrem k TItavě. Všelicos se ovšem neprosadilo, 
ale kladných výsledků za dobu trvání Klubu je však detail-
ně tolik, že na tomto místě je nutno spokojit se s tím, co 
zde bylo jako příklad uvedeno. 

Ptáte-li se, co pokládá Klub za svůj největší úspěch 
během posledních let, je skutečnost, že jako první zvedl 
svůj hlas proti podpovrchové tramvaji, jejíž zavedení mohlo 
mít katastrofální následky pro řady stavebních památek, a 
že se mu podařilo v tomto smyslu přesvědčit všechny rozho-
dující činitele. 

Vynikajících jedinců, kteří Klubu dali k dispozici 
své odbornictví i svou energii je tolik, že je možno uvéBt 
jen několik jmén: profesoři - Jaroslav Goll, Arne Novák, 
Josef Šusta, Vojtěch Birnbaum; biskup Antonín Podlaha,dok-
toři - Zdeněk Wirth, Václav Vojtíšek, V.V.Stech, Emanuel 
Poche; architekti - Pavel Janák, Alois Kubíček aj.,ovšem 
vedle dr.Luboše Jeřábka, dr.Jana Emlera a arch.Boh. Hypš-
mana. Je zajímavé konstatovat, že tajemníky Klubu byli své-
ho času malíři Bohumil Kubiš ta a Jan Zrzavý. V současné do-
bě stojí v čele Klubu Ing.arch.Dr. Bohumír Kozák. Jeho jmé-
no samo proklamuje vysokou prestiž Klubu, mající sídlo nyní 
v malostranské Mostecké věži, která ve vhodné interiérové 
úpravě by se měla stát netrvalo důstojným stánkem i symbolem 
Klubu. 

Vfcější i vnitřní okolnosti ochrany památek se v po-
sledních desetiletích od doby jeho založení ovšem změnily. 
Existují instituce, speciálně úředně pověřené, jako je 
Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 
s nímž Klub loajálně a úzce spolupracuje. Avšak úkoly,před 
nimiž Praha stojí, hlavně pokud jde o malostranskou komuni-
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kaci tunelem, jsou tak významné a dalekosáhlé, že samy o so-
bě postačí, aby Klub Za starou Prahu dále platil za sloup, 
o nějž milovníci památné zděděné Prahy by se měli spolehli -
vě opírat i do dalších desetiletí. 



Sedmdesáté výročí Klubu Za starou Prahu bylo vítanou 
příležitostí, aby Domácí rada n8váz©la na někdejší dobrou 
tradici společenské činnosti„ Dne 27•dubna I97O bylo uspo-
řádáno v Národním- divadle slavnostní představení opery 

B e d ř i o h e S m e t a n y 
D A L I B O R , 

která svým námětem je vázána na pražské prostředí. Úspěch 
slavnostního představení potvrdil správnost volby jak zce-
la vyprodaným hledištěm, tak i výkony účinkujících. 

Před zahájením slavnostního představení promluvil před 
oponou předseda Klubu Ing.arcluDr. Bohumír .Kozák, který se 
obětavě ujal tohoto závažného úkolu za onemocnělého prof. 
Dr.V«V.Stecha. Projev na všechny přítomné zapůsobil svojí 
srdečnou bezprostředností a podstatně přispěl k důstojnému 
rázu večera. 

Y jednotlivých rolích vystoupili: v roli Dalibora Oldř. 
Spisar, Vladislava, krále českého Jindřich Jindrák, Budivo-
je, velitele královské hradní stráže Antonín Svoro, Beneše, 
žalářníka zasl.umělec Karel Kalaš., Vítka, Daliborova zbroj-
noše Zdeněk Svehla, Miledy, sestry purkrabí ploškovického 
Naděžda Kniplová, Jitky, selského děvčete na statcích Dali-
borových Eva Zikmundová a soudce Jaroslav Horáček. 

Vysokou uměleckou úroveň osvědčil i orchestr za řízení 
šéfa opery Národního divadla národního umělce Jaroslava 
Krombholce. Nadšený potlesk obecenstva i při otevřené scéně 
byl výrazem vděčnosti obecenstva za umělecké výkony sólis-
tů, sboru a orchestru naší první scény. Na závěr byly pře-
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dány umělcům květinové dary. 
Slavnostního představení se zúčastnili též četní před-

stavitelé veřejných a kulturních úřadů, ústavů a institucí 
- primátor hlavního městs Prahy Ludvík Černý, ředitel Útva-
ru hlavního architekta města Prahy prof •Ing.arch. Jiří Vo -
ženílek, akademik Stanislav Bechyně, národní umělec prof, 
Karel Plicka, zasloužilý umělec Karel Hájek, člen korespon-
dent ČSAY prof.Dr, Karel Krejčí DrSc., ředitel Národního di-
vadla Přemysl Kočí cj. Zvlášt milá byla účast desítek hostí 
ze Slovenska a dalších zahraničních návštěvníků• 

Slavnostní představení opery Bedřicha Smetany DALIBOR 
mělo mimořádný úspěch a bylo významnou společenskou událos-
tí k 70• výročí trvání Klubu Za starou Prahu. 



U příležitosti 70.výročí trvání Klubu Za starou Prahu 
uspořádalo předsednictvo 29.května I97O 

s l a v n o s t n í s h r o m á ž d ě n í 

pod záštitou primátora hlavního města Prahy Ludvíka Černého, 
který svou vzácnou ochotou propůjčil k tomuto účelu Broží -
kovu síň památné Staroměstské radnice* Osobně se nemohl do-
stavit, nebot v téže době se konalo zasedání Federálního 
shromáždění Československé socialistické republiky na Hradě. 

Slavnostního shromáždění se zúčastnili- četní představi-
telé veřejných orgánů a institucí a další významní hosté a 
naši členové, mezi jinými - národní umělec prof.Karel Plio-
ka, „čestní členové Klubu Za starou Prahu" Ing.Adolf Janou-
šek a Ing.Jaroslav Pudr, doc.Dr.Jan Thon, Dr.liška, akadem. 
malíři Alois Moravec a František líbal, akad.sochař Antonín 
Lhoták, početná delegace spolku Vltavan, zástupci tisku a 
Československé televize. Pozdravnými dopisy se omluvili -
archivář města Plzně Dr.M.Bělohlávek, Spolek přátel staré-
ho Jindřichova Hrade® aj. 

Přítomné uvítal předseda Klubu Za starou Prahu Ing. 
arch.Dr, Bohumír Kozák* 

Shromáždění pozdravil za nepřítomného primátora hlav-
ního města Prahy jeho náměstek K. Kvooh, za kulturní správu 
Národního výboru hlav „města Prahy její ředitel Dr. Radmil 
lomášek a za Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst 
a objektů a za Svaz architektů Ing.archoDr. Vilém Lorenc. 
Dopis ředitele Pražského střediska státní památkové péče a 
ochrany přírody ZdiBlpvs Buřívala přečetl prom.historik Mi-
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loš Pistorius a pozdrav Střediska státní památkové péče a 
ochrany přírody Středočeského kraje tlumočila Dr. Válková. 

Slavnostní projev přednesl místopředseda Klubu člen 
korespondent ČSAV univ.prof. Karel Krejčí DrSc., ve kterém 
zhodnotil sedmdesátileté úsilí Klubu o důsledné uplatňování 
zásad ochrany památek a nastínil perspektivy poslání i úko-
ly do budoucna * Přítomní vyslechli magnetofonový záznam po-
selství nčestného člena Klubu Za sterou Prahu" prof.Er.V.V. 
Steoha, který se nemohl pro vážné onemocnění shromáždění 
osobně zúčastnit. Jeho vážná, horoucím citem a láskou k na-
šemu hlavnímu městu pronesená slova byla vyslechnuta s po -
hnutím. 

Závěrem slavnostního shromáždění přednesl tajemník 
akad .malíř Miloš Endlei* návrh Klubu Za starou Prahu vládě 
české socialistické republiky, aby Praha, hlavní město čes-
koslovenské socialistické republiky,byla prohlášena 

státní památkoyou_rezervaoí^ 

Návrh, jehož doslovné znění je uvedeno za touto sta-
tí, jakož i předchozí projevy, přijali účastníci se souhlas-
ným potleskem. 

Slavnostní ráz shromáždění v památné Brožíkově síni 
zpestřil umělecký přednes zasloužilého umělce Václava vydry, 
který po zahájení přednesl báseň Svatopluka Čecha „Žižka 
před Prahou" a před zakončením vzpomínku na Prahu hudebního 
skladatele, národního umělce Jos.B.Foerstra a báseň národní-
ho umělce Jaroslava Seiferte. 

Závěrem poděkoval předseda Ing.arch.Dr. Bohumír Ko-
zák všem přítomným za účast na slavnostním shromáždění k 70. 
výročí trvání Klubu Za starou Prahu a prohlásil, že i nadále 
budeme střežit krásu našeho hlavního města. 

Pilmový záznam shromáždění vysílala téhož dne večer 
čs.televize v „Oblastních televizních novinách" a veškerý 
denní tisk uveřejnil o průběhu komentáře. 
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Návrh vládě 
České socialistické republiky 

Minulá staletí zanechala nám dědictvím Jedinečné 
architektonické hodnoty, které vytvářejí impozantní krá-
su Prahy, milované celým národem a obdivované celým svě-
tem, Tato skutečnost právem posiluje naše národní sebe -
vědomí, avšak zároveň nás nabádá k zamyšlení, zda též v 
novodobých podmínkách je podnikáno vše potřebné pro 
ochranu a trvalé uchování tek velikého kulturního odkazu. 

V dějinné souvislosti s rozvojem města vyskytova-
la se a dosud se vyskytují různá nebezpečí, ohrožující 
nejen jednotlivé památky, ale i po věky zachovávaný ráz 
Prahy jako historického celku. Již josefinský racionalis-
mus zmařil mnohé, co dodnes mohlo být naší chloubou.Vznik-
lé škody byly však za necelé století vyváženy obětavostí 
našeho lidu, který neomylně vycítil, že stavbou Národního 
divadla vyvrcholí naše národní obrození. Doba spekulativ-
ního kapitalismu znovu těžce zasáhla Prahu. Pod heslem 
asanace, které bylo záměrně ze zištných pohnutek nespráv-
ně vykládáno, byly narušeny celé městské čtvrti a v rozva-
linách vzaly za své další vynikající stavební památky.Ko-
lektivní protest proti ochuzování Prahy, který vyzněl v 
zoufalý výkřik Viléme Mrštíka - "Bestia triumphans",vedl 
pak roku 1900 k ustavení Klubu Za sterou Prahu. 

Již po 70 let své dobrovolné činnosti snaží se 
Klub odvracet nebezpečí nenahraditelných ztrát v památko-
vém fondu Prahy a zabraňovat omylům s pod ceno váním a zleh-
čováním jejího historického prostředí• Snsží se o uskuteč-
nění souladu přirozeného rozvoje s téměř tisíciletou minu-
lostí naší metropole, která za půl století z pokořeného 
provinčního města změnila se opět v hlavní město suverén -
ní ho státu. 



- 18 -

Nový život, nezadržitelně Btupňovaný tempem pohybu 
a práce obyvatelstva, vynucuje si účinné řešení závaž -
ných problémů, jež se neobejdou bez energických inženýr-
ských zásahů. Jedná se zde především o výkonné systémy 
veřejné městské dopravy, o metro, tunely, mosty a též 
o rychlou dopravu dálkovou, probíhající v budoucnu po 
sběrných okruzích, nikoliv jádrem města. Jsou to úkoly 
veliké, nákladné a technicky nikoliv snadné. Jejich zdár-
né vyřešení zajistí stavební i společenský rozvoj města. 
Avšak jakýkoliv nezdar, nevhodný odhad prostředků a cílů 
napáchal by nedozírné škody, na které by doplácely bu -
doučí generace. 

Zůstává čestným a záslužným posláním Klubu Za sta-
rou Prahu bdělostí, iniciativou a morálním vlivem na od-
borné kruhy i obecné veřejné mínění působit k tomu, aby 
všechny - jistě nezbytné a neodkladné úpravy Be dály ni-
koliv pouze jednostranně z účelově technických hledisek, 
ale citlivě, za všemožného šetření historických hodnot. 

Klub Za starou Prahu již po léta usiluje, aby his-
torické jádro Prahy bylo prohlášeno státní památkovou 
rezervací, neboí v tom spatřuje nejúčinnější prostředek 
ke komplexnímu a trvalému vyřešení složité otázky praž-
ské památkové ochrany. Obrací se proto na vládu České 
socialistické republiky se žádostí, aby tak jako jiná 
historická města naší vlasti byla Praha, hlavní město 
Československé socialistické republiky, prohlášena 

s t á t n í p a m á t k o v o u r e z e r v a č n í . 

Takovéto rozhodnutí vlády České socialistické repub-
liky setká se s naší vděčností a zajisté i se souhlasem 
všeho obyvatelstva. 
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Klub Za starou Prahu slavnostně prohlašuje, že bude 
vždy podporovat vládu, státní a veřejné orgány v záchra-
ně kulturního dědictví minulých věků a bude se snažit vést 
náš lid k úctě k těmto vysokým národním hodnotám, 

V Praze dne 29.května 1970 

Předsednictvo a Domácí rada 
Klubu Za starou Prahu 
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Jlfií NO VÍK 
PRAŽSKÉ METRO 

Narůstání Prahy po první světové váloe a nastalé kri-
tické období v městské dopravě vynucovaly si rychlé řeše -
ní. Praha tehdy rozšířila tramvajovou sít, takže již v ro-
ce 1927 bylo dosaženo 100 km délky. Z té doby pochází prv-
ní plán na podzemní dráhu v Prpze. 

První projekci sítě podzemních drah vypracovali kon-
cem roku 1926 prof. List a Ing. Belada. Byly navrženy čty-
ři trasy: Palmovka - Anděl; Dejvice - Flora; Výstaviště -
Žižkov; Těšnov - Pankrác. Přitom se uvažovalo o povrchovém 
pokračování drah na okřeji města. 

V letech 1929 - 1930 uspořádaly Elektrické podniky 
hlavního města Prahy soutěž ns řešení pražské městské do -
pravý. Cenou byl poctěn soutěžní návrh Škodových závodů, 
který řešil tratě: Smíchov - Harfa; Dejvice - Flora; "Vý-
staviště - Vršovice. Na tyto tratě měly navazovat předměst-
ské dráhy po tělese železnic. 

Jiný projekt ze závodů CKD navrhoval dvě tratě: Vi -
nohrady - Dejvice s větví do Břevnova a Karlín - Smíchov. 

Návrh Ing. Voigtse / zprecovatele prvního dopravního 
průzkumu v Preze / řešil pražskou hromadnou dopravu dvěma 
větvemi rychlodráhy v tunelovém a místy zvýšeným tělesem. 
Tratě byly: Spořilov - Podbaba - Břevnov; Smíchov - Hrdlo-
řezy - Prosek. 

Žádný projekt nebyl všpk tehdy doporučen k provedení 
pro poměrně malé zátěžové proudy a proto*v roce 1930 Do-
pravní podnik navrhl podpovrchové tramvaje. 

Výsledky předchozích precí byly podkladem pro zadání 
projektu Konsorciu, které v roce 1941 předložilo návrh na 
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metro. Návrh měl tři větve: Dejvice - Pankrác; Holešovice 
- Vinohrady; Košíře - Vysočany* Tento projekt byl nejpo-
drobnější a nejpečlivěji. V roce 1949 byl plán Konsorcia 
opraven na vedení tras: Dejvice - Flora; Smíchov - Libeň; 
Holešovice - Vršovioe. 

Projekt metra si však vyžadoval obrovské investice. 
Obava z toho a nemožnost okamžitého zlepšení dopravy ved-
ly v roce 1950 pracovníky Dopravního podniku k studii na 
krátké podpovrchové tunely, použitelné v budouonu pro met-
ro. Návrh měl dvě krátké větve: Karlovo náměstí - Gorkého 
náměstí a Celakovského sady - Pařížská třída. V letech 
1952 - 1955 pozměnil Dopravní podnik návrh na vedení tras 
Dejvice - Vinohrady a Kobylisy - Pankrác. V roce 1953 před-
ložil Ústřední národní výbor hlavního města Prahy návrh na 
hloubkové metro se založením 30 - 60 m pro využití též k 
účelům civilní obrany. 

Další léta se rozhodovalo, zda zřídit metro nebo pod-
povrohovou tramvaj. Po soutěži na řešení centra Prahy,ovliv-
ňované tehdejšími ekonomickými úvahami, názorem na omezení 
počtu obyvatel hlavního města / jeden milión/, bez přihléd-
nutí k rychlému rozvoji sídlišt a k snahám automobilistů, 
vedly většinu kolektivů k řešení podpovrchové dopravy, i 
když některé návrhy řešily zátěžové vztahy ze vzdálenějších 
oblastí převedením na předměstské železnice při častějším 
rozmístěním zastávek. Oceněné návrhy si pomáhaly hustou 
překryvnou sítí autobusovou ve středu města až do kapacity 
pět tisíc osob v hodině. Toto prosazování autobusové dopra-
vy v městském centru bez vyhrazených pruhů by však mělo za 
následek další potíže v městské dopravě. 

Vedení podpovrchových tras tramvají většinou počíta-
lo se třemi trasami: Flora - Vršovice; Dejvice - Smíchov -
Florenc; Holešovice - Pankrác s pomocnými tangentami. Tyto 
návrhy byly však propracovány ve výsledný návrh podpovrcho-
vých tramvají v Praze. 
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Návrh podpovrchové trasy měl několik koncepčních ne-
dostatků, např. projekt uvažoval s maximální hranicí kapa-
city při velmi problematickém dodržování pravidelnosti vli-
vem úrovňových křížení na koncových úsecích a při realizaci 
nešetřil života ve městě rozkopáním ulic. Ohrožoval též sta-
vební památky v historickém jádru, zejména v oblasti Staro-
městského náměstí a Karolina. Na konec byla vyžádána sovět-
ská expertiza. Dotázaní znalci uvážili všechny okolnosti, 
vyslechli i různé názory z té, či oné strany a dospěli k ná-
zoru o nutnosti výstavby metra. Tím se potvrdila správnost 
varovných hlasů, mezi nimiž jako jeden z prvních byl hlas 
Klubu Za starou Prahu, který vydsl memorandum pod názvem 
„VARUJEME!", jehož znění uvádíme v další stati. 



TA E U J E 1 E ! 

Memorandum Klubu Ze 8t*rou Prahu k podpovrchové dopravě 

Pražská' veřejná doprava je v tak neuspokojivém a do 
budoucna hrozivém stavu, že tu pouhé rozmnožováni vozo -
vého parku autobusy nestačí. Tu již j® třeba se odhodla-
ti k radikálním inženýrským zařízením, jež i v budoucnu 
narůstajícím potřfcbám vyhoví* 

fieši se tedy doprava poduliční. Proti podzemnímu tu-
nelovému systému se namítá časová ztráta passantů v sestu-
pech při poměrně malých vzdálenostech stanic a ovšem - a 
to asi hlavně - vyšší investiční náklady. Bylo tedy roz -
hodnuto volit dopravu těsně pod povrchem ulic i budov.Ten-
to systém mimo nepopiratelné výhody předpokládá přeložky 
podzemních inženýrských sítí, což jistě nebude laciné a 
hlavně rozruší povrchové zástavby a uliční sítě na celá 
desítiletí. 

Tato nevýhoda má hrozivé důsledky zejména u tzv, tra-
sy nAn, která má vést přes Staroměstské náměstí a pod domy 
starobylého bloku kol Karolina. 

Klub Za starou Prahu varuje před provedením tohoto zá-
měru, jehož následky mohou být katastrofální. Historické 
jádro Prahy bylo záslužně po dlouhém úsilí zbaveno kolejo-
vé dopravy. Toto opatření se setkalo se všeobecným souhla-
sem . 

Nyní se pomýšlí rozrušit tuto idylu zásahem tak bez -
ohledným a nebezpečným pro naši nejvzácnější stavební re -
zervaci ! 

Je zjevno, Že historické jádro města má být ušetřeno 
rozrušujících zásahů a že rychlá doprava je má s respektem 
obejít, neboi jí tu není třeba. 
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Naopak je třeba oživit jí dosud dopravně mrtvé území 
tzv.^asanace území", které vznikne po zrušeni nádraží PRA-
HA - STfíED, kam se nepochybně v budoucnu přesune společen-
ské i obchodní středisko Nového Města. 

Dopravní konstruktéři se dovolávají techniky a zkuše-
ností milánských. V Miláně však se trasy vedou opatrně pod 
ulicemi a nikoli pod domy, s výjimkou Sforzovského kastelu, 
pod jehož masivem lze podejít s větším bezpečím, než-li pod 
románskými křehkými substrakcemi prastarých domů v bloku 
Karolina. Je třeba varovat před provedením tohoto nerozváž-
ného projektu, který vznikl esi plánem podzemního nádraží 
pod Ovocným trhem a prolukou u nMyslbekaw, jejíž nynější 
stav je provizorní. 

Klub Za starou Prahu vypracoval a předložil plán no-
vé trasy, která chrání pražskou památkovou rezervaci. 

Je třeba varovat, dokud je ještě čas. Nepoužijeme 
drastického výrazu Mrštíkova, ale je třeba říci činitelům, 
v jejichž moci je způsobit zkázu, nebo jí zabránit: 

„Caveant consules, ne quid caput Kei Publicae 
detrimenti capiat !tt 

Předsednictvo a Domácí rada 
Klubu Ze starou Prahu 
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Pražská aglomerace 



Jlfií NOVÁK' 

BUDOUCÍ PRAŽSKÁ AGLOMERACE 

Kolem pražské kotliny, jejíž urbanizace je kromě něko-
lika rezerv v jihozápadní a jihovýchodní části již ukonče-
na, má v dohledné budoucnosti vzniknout řada satelitních 
a průmyslových celků. 

Kladenský celek, kde omezujícím faktorem jsou exhala -
ce, těžba surovin a vzrůst letiště, dosáhl svých maximál -
nich možností již dnes. Jen v oblasti Rudné naskýtá se ješ-
tě menší možnost rozvoje. 

Naproti tomu celek Polabí má pro rozvoj osídlení opti-
mální podmínky, ovšem za nutného předpokladu, že bude chrá-
něna před zástavbou kvalitní orná půda. Pro osídlení je 
zde vhodná oblast Kralupsko - Velvarská, čelákovicko -
Boleslavská a ÚvalBko - Klánovická. 

Poberounčí, devastované do široka chatařskou expansí, 
s velkým prašným spadem v Berouně a Lochkově a se složitý-
mi terénními podmínkami, má možnoBt osídlení jen v oblas -
ti Černošicko - Zbraslavské. 

Posázaví, které je výhodné pro městskou rekreaci,ovšem 
po žádoucí rekultivaci dnešní přebujelé chatové exploata-
ce, má vhodný prostor pro osídlení v oblasti Uhříněves -
fiíčany, nalézající se mimo rekreační území. 

Bylo vypracováno několik variant těchto satelitů a pek 
na základě mnoha dopravních, demografických a dalších uka-
zatelů byla vyhodnocena varianta výsledná. V úvahu přichá-
zejí satelity: Rudná s 27 000 obyvateli a 4 000 pracovních 
příležitostí, Brandýs - Čelákovice se 115 000 obyvateli a 
32 000 pracovních příležitostí, Úvaly s 80 000 obyvateli a 
11 000 pracovních příležitostí a konečně fiíčany s 45 000 
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obyvateli a 8 000 pracovních příležitostí. Toto řešení pro-
chází nyní revizí a připomínkovým řízením. 

Uspořádání pražské aglomerace vyžaduje, aby byla vyře-
šena především doprava a položení inženýrských sítí. K za-
jištění dopravy je třeba, aby veškerá osobní doprava tvoři-
la na území aglomerace jeden celek a proto v perspektivním 
zpracování plánu klade se důraz na návaznost hromadné dopra-
vy na území města. 

Je si třeba též uvědomit, že Praha je křižovatkou me-
zinárodní silniční a železniční sítě a významným uzlem le-
teckých linek. 

Základní komunikační kostru tvoří dálnice, které vy -
cházejí z Prahy - na Brno, na Ústí nad Labem a Drážďany,na 
Plzeň a Norimberg a na Hrsdec Králové a Wroclaw. Kromě to-
ho uvažuje se v dálničním okruhu kolem Prahy v trase čako-
vice - Roztoky - Přední Kopanina - Zličín - Slivenec - Pís-
nice - Seberov - Běchovice a Vinoř. 

Konoepce dopravy je založena na preferenci hromadné 
dopravy před ostatními uživateli na území hlavního města 
a na nutné regulaci dopravy individuální. Hlavní dopravní 
páteří ve městě jsou trasy metra. Spojení se satelity obsta-
rá předměstská železniční doprava. 

Pro zásobování celé aglomerace vodou počítá se s vodo-
vodem ze Zelivky, s rozšířením vodovodu z Pojizeří a s nový-
mi zdroji z oblasti Mělníka a z Blanice na Vlašimsku. 

Ha odvádění a zužitkováni odpadových vod má být zříze-
na nová čistioí stanice na Labi u Jiřic, o jejíž výstavbě se 
uvažuje. 
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STANOVISKO KLUBU ZA STAROU PRAHU 

K OT/ZKXM DOPRAVY A ÚZEMNÍHO PLÍNU 

Klub Za starou Prahu již tradičně sleduje vše, co sou-
visí s ochranou a uchováním památek a proto neušla jeho po-
zornosti otázka podpovrchové dráhy, která měla řešit stále 
se zhoršující situaci městské hromadné dopravy. Aktivní zá-
jem Klubu soustředil se především na projekt trasy nA",kte-
rý svými důsledky při provádění tzv. „milánskou metodou", 
podle našeho názoru, ohrožoval řadu nejcennějších architek-
tonických památek Prahy na Starém Městě. Aby bylo toto ne -
bezpečí odvráceno, navrhla technická komise Klubu Za starou 
Prahu odklon trasy „AtT směrem k Hlavnímu nádraží, která by 
obcházela historické jádro, včetně Staroměstského náměstí, 
obloukem a v Kaprově ulici by se napojovala na původní plá-
novanou trasu směřující pod Klárov. 

Svůj návrh jsme odůvodnili tím, že trasa vedená od 
Hlavního nádraží, pod náměstím Republiky a severně od Sta-
roměstského náměstí pod objekty vesměs z 19. a 20.století, 
je snáze proveditelná, než pod mnoha chráněnými objekty na 
Starém Městě. Prodloužením trasy navrženým obloukem umožni-
la by se také dopravní obsluha Starého a Nového Města k Dlou-
hé třídě. Historické nálezy v místech námi navrženého odklo-
nu trasy pokládáme v každém případě za ztracené, neboí se 
domníváme, že po necitelné asanaci v tomto prostoru na pře-
lomu století budou zde jen nepatrné zbytky. Nedošlo by tím 
tedy k velkým škodám. Avš*k archeologický průzkum pod dale-
ko staršími objekty na původní trase považujeme za problema-
tický, neboí při milánské metodě jej nelze zodpovědně a sou-
stavně provádět. 

Upozornili jsme také ne technologickou zvláštnost 
objektů na Starém Městě, kde výstavba a přestavba děle se 
v několika stoletích, takže tato závažná okolnost nutně by 



legenda: 

projektovaná tr*sa 

: návrh Klubu Za sterou Prahu 

Návrh tras podpovrchové tramvaje 
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si vyžádala citlivou pozornost při zabezpečování budov. 
Ve svém návrhu jsme respektovali stanici v Kaprově uli-

ci, docílili jsme zlepšení výšky nad hlavní stokou a smero -
vé oblouky, jak jsme navrhli, měly větší poloměry / 240 m / 
proti původnímu projektu, který počítal s oblouky o polomě-
ru 180 m0 Stále jsme měli pochybnost o možnosti rozvoje plá-
novaného centra v prostoru u sv.Jindřicha. Pro dopravně ne -
obslouženou oblast u Národního divadla a na tí je zdě jsme do -
poručili další trasu: Karlovo náměstí - Národní divadlo -
tfjezd - Břevnov. Upozornili jsme také na nutnost návaznosti 
městské dopravy a předměstské dráhy v přestupníoh uzlech a 
v souvislosti s doplněním předměstské sítě. 

Klub Za starou Prahu předložil svůj návrh s vědomím,Že 
jeho uskutečnění přenese stavební provoz mimo ohrožené Sta-
roměstské náměstí, kde by se jinak všechen cestovní a spo -
lečenský ruch zastavil na desetiletí. 

Otázka podpovrchové tramvaje narazila na řadu těžko ře-
šitelných problémů, af provozních vůbec /průplet vozidel ve 
stanici Muzeum/, či při zamýšleném pozdějším převedení na 
provoz metra /malé oblouky/ a rovněž i na překážky při vý-
stavbě /přeložky inženýrských sítí, rampa Národního muzea 
apod./ Proto bylo s konečnou platností rozhodnuto upustit 
od návrhu na podpovrchové dráhy a uskutečnit, přímo stavbu 
metra. Klub toto rozhodnutí přirozeně uvítal, protože již 
na počátku úvah o řešení otázky pražské hromadné dopravy vy-
slovoval se pro metro, které tím, že jeho traBy budou vedeny 
v dostatečných hloubkách, neohrozí tolik památkové objekty. 
Studie vypracované na výstavbu metra přinesly pak nový pře-
hled o možnostech řešení doprsvy i osídl-ení-P̂ áhy a jejího 
okolí. 

Po prostudování těchto návrhů dospěl Klub Za starou Pra-
hu k názoru, že je třeba již v nejbližším období přistoupit 
k stavbě satelitních sídliší kolem Prahy. Jedině tak lze pře-
dejít mnoha nežádoucím vlivům dopravním, demografickým, sta-
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vebním a urbanistickým, které by též jistě nepříznivě za-
sáhly do budoucí asanace vnitřního města a také aby mohla 
být potlačena nežádoucí duplicita bydlení /výstavba chat na 
úkor bytového fondu/. 

Y celá aglomeraci bude třeba zhodnotit uplatnění pa -
mátkových objektu, což se týká úpravy památek a jejich spe-
cifického využití, aby nová zástavba přísně respektovala 
původní stav i dominanty zástavby staré. 

Také železniční dopravu mezi satelity a jádrovým měs-
tem bude třeba organizačně přizpůsobit požadavkům aglomera-
ce o 

Doporučujeme přehodnotit i výstavbu v jádrovém městě. 
Jedná se zejména o bohnickou část Severního města. Zde dopo-
ručujeme zachovat zelený horizont s nízkou blokovou zástav-
bou, obklopenou bohatou vegetací, aby byl zachován plynulý 
přechod k parkovým plochám a nevznikl zde horizont s nežá-
doucím efektem věžovité zástavby. Mnohopodlažní budovy lze 
vhodněji umístit v prostoru Cakovice-fiáblice, a to za před-
pokladu, že trasa metr© bude prodloužena do íakovic. Obdob-
ný požadavek vyslovuje Klub i v případě zástavby na Dívčích 
hradech, kde je nezbytné řešení co nejcitlivější. 

V jihovýchodní části města považujeme za vhodné využít 
dopravní možnosti mezi Lhotkou a Modřany povrchovým propoje-
ním metra na trase ze Lhotky do Modřan. Poloha tohoto území 
je též plně vyhovující pro zástavbu výškovými objekty. Na-
proti tomu zástavba výškovými budovami v Chodově, který není 
ani satelitem ani předměstím, nebot je odtržen od města,roz-
rušila by rozsáhlé okolí, nežádoucne vysokým valem věžových 
domů. Nemůžeme takové řešení v oblasti Chodova doporučit ani 
pro blízkost dálnice, která by měla procházet sídlištěm 
teprve po dostatečném rozvětvení. 

Při řešení komunikačních otázek je třeba klást důraz 
na trasování okružních komunikací s využitím vysoké rychlos-
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ti. U vnitroměstských komunikací doporučujeme, aby II.Seve-
ro jižní magistrála za Hlavním nádražím a Muzeem /Nuselský 
most - Argentinská ulice/ byla provedena již v první etapě. 
Rovněž doporučujeme prověřit III.severojižní magistrálu ja-
ko odlehčovscí tak, aby splňovala požadavky rychlostní ko -
munî cace /tunel pod Vinohradskou nemocnicí a estakáda přes 
náměstí Kubánské revoluce/. 

Klub Za starou Prehu zvláší vítá návrh na stavbu tzv. 
„Petřínského tunelu", ovšem za předpokladu, že jeho vyústě-
ní bude respektovat památky v okolí Pohořelce. K velmi zá-
važnému problému „Malostranského tunelu" zaujal již dříve 
své stanovisko. Při nejmenším je třeba přehodnotit tuto 
otázku tak, aby byly zachovány památky Malé Strany i Kampy 
a celé Janáčkovo nábřeží. V každém případě se domníváme,že 
výstavba Petřínského tunelu by měla předcházet stavbě tune-
lu Malostranského. 

Vítáme též vedení jižní automobilové tangenty podél 
železniční trsti a doporučujeme přemostit Vltavu tak, aby 
nebyl porušen pohled na Vyšehrad. Komunikační napojení Ji-
hozápadního sídliště na dálnici mělo by být až po jejím 
rozvětvení do města. 

V otázce metra je nutno konstatovat, že vedení trasy 
ttA" pod jižní částí Starého Města nelze doporučit. Přesto, 
že hlubinné vedení dráhy lépe splňuje požadavky ochrany pa-
mátek, nelze s jistotou zaručit, že.narušení budov je zcela 
vyloučeno. Předpokládáme též, že dopravní obsluha v praž -
ském centru nebude postačující, nebof v přestupních stáni-, 
cích dojde k vysokým obratům cestujících a proto je třeba, 
aby bylo ještě prověřeno vedení trasy „A" - Vršovice -
náměstí Míru - Hlavní nádraží - náměstí Republiky - Klárov 
- Červený vrch - Petřiny - letiště Ruzyň a aby bylo uvažo-
váno o další trati metra v trase - Harfa - Žižkov - náměs-
tí Jiřího z Poděbrad - náměstí Míru - Karlovo náměstí -
Národní divadlo - Újezd - Břevnov /v hloubce 45 mí Tím by 
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Původní návrh tras pro výstavbu metre 
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se uspokojily požadavky na dopravní obsluhu centra Prahy. 
Specifickým objektem v pražské dopravě je Negrelliho 

viadukt, sloužící až dosud železničnímu spojení z Prahy 
přes ostrov Štvanici do Holešovic. Je to technická památka 
světového významu B proto Klub Za starou Prahu naléhavě do-
poručuje, aby byl v celé délce zachován a maximálně využit 
pro vedení metra. 

Závěrem doporučili jsme ještě přezkoumat vedení tras 
metra v zářezech, případně i na estakádě mimo městské cent-
rum s tím, aby bylo ponecháno pro další výstavbu více mož-
ností řízení. 

Celý územní plán byl revidován a nyní je v připomínko-
vém řízení. I když lze konstatovat, že přinesl některá zlep-
šení, zůstává mnoho nedostatků z řešení předchozích. 

V Praze dne 26. března 1970 

Předsednictvo a Domácí rada 
Klubu Ze starou Prahu 
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Návrh Klubu Za st8rou Prahu pro výstpvbu metra 

s rozšířením o další třesu Harfa-Zižkov-Náměstí krále Jiřího 
-Náměstí Míru-Karlovo náměstí-Národní divedlo-tfjezd-Břevnov 
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Jlfií CIBULKA 

PffiBSTAVBA ŽELEZNÍCNÍHO TJZLU PRAHA 

Pražská železniční zařízení začala vznikat zhruba v po-
lovině minulého století. Tehdejší politická i hospodářská 
situace nevytvářela podmínky pro možnost komplexního řeše-
ní, nebof výstavbu prováděly různé stavební a podnikatel -
ské společnosti, které v prvé ředě prosazovaly své zájmy 
bez ohledu na potřeby celku. Tím vznikla na území dnešní 
Prahy železniční sít značně nesourodá a v některých přípa-
dech duplicitní a na sebe nenavazující. To s sebou přiná -
šelo značný zábor ploch, tehdy sice na okraji města, dnes 
však již v jeho centrální oblasti, které jsou nezbytné pro 
j eho dalš í ro zvo j. 

Historický vývoj tedy zanechal v síti pražského želez-
ničního uzlu mnohé velmi neblahé důsledky, které nemohou 
být odstraněny jen doplňujícími investicemi, ale důslednou 
přestavbou železničního uzlu na podkladě dokonalé celkové 
koncepce. Na podkladě prací na územním plánu hlavního měs-
ta Prahy /plně potvrzených studií cílového řešení dopravy 
v Praze/ dospělo se k závěru, že v centrální oblasti města, 
kde jsou soustředěny všechny nejdůležitější společenské 
funkce, je jednou z hlavních zábran dalšího rozvoje města 
existence zastaralých železničních zařízení, která obklo-
pují širokým pásem zejména severovýchodní okraje centra 
Prahy a neumožňují tím rekonstrukci městské centrální čás-
ti. Proto došlo koncem roku 1959 k zásadní dohodě o způso-
bu přestavby železničního uzlu mezi primátorem hlavního 
města Prahy a ministrem dopravy, zejména v tom směru, že 
může být pojato s konečnou platností do směrného plánu pra-
hy úplné uvolnění prostoru Buben od železničních zařízení. 

Koncepce komplexní přestavby železničního uzlu Praha, 
jako nedílná součást rozvoje dopravních zařízení vyvolaných 
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potřebami hlavního města Prahy, byla schválena jejím usnese-
ním čís« 928 z roku 1960. Tato koncepce sleduje kromě řeše-
ní vlastních železničních problémů uvolnění ploch stávají -
cích železničních zařízení PRAHA-TĚSNOV, PRAHA-BUBNY a PRA-
HA-STSED, potřebných pro výstavbu městských komunikací,met-
ra a dalších staveb sloužících potřebám města. 

Schválené řešení přestavby železničního uzlu předpoklá-
dá: 

-vybudovat jedno ústřední nádraží pro osobní dopravu 
tak, aby se stalo průjezdným a bylo možno vést elektrickou 
předměstskou dopravu specielními vlakovými jednotkami a vy-
budovat samostatná nádraží pro odstavování souprav; 

-náklední dopravu zcela vyloučit z městského centra,vést 
ji po obvodě města a řadící práce soustředit do jednoho se -
řaSovacího nádraží; 

-nově vybudovat soustředěné moderní volné skládky a dal-
ší nutná komerční zařízení podle potřeb města na jeho obvodu, 
zmodernizovat vlečkovou síí a soustředit její obsluhu do ně-
kolika železničních stanic na okraji města; 

-depa, dílny, opravny a další zařízení soustředit, opa-
třit je technologií, která by zaručovala zrychlení a zhospo-
dárnení jejich provozu; 

-kolejiště pražského železničního uzlu zabezpečit sta -
ničním reléovým zabezpečovacím zařízením a autoblokem; 

-elektrifikovat celý pražský uzel včetně přilehlých tra-
sových úseků. 

Uvedené koncepční uspořádání představuje realizovat ce-
lou řadu investičních akcí, jejichž náklady přesahují část -
ku 6 miliard Kčs. V souvislosti se zavedením a soustředěním 
veškeré osobní dopravy do ústředního nádraží bude nutné: 

-rekonstruovat kolejiště Hlavního nádraží s dostavěním 
3.vinohradského tunelu P vybudovat novou odbavovací halu/bu-
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de situována nad rozestavěnou stanicí metra, čímž bude také 
zajištěna bezprostřední vazba mezi ČSD a metrem/; 

-dokončit výstavbu holešovické přeložky s novou stanicí 
PRAHA-HOLEŠOVICE včetně přestavby železniční Btanice PRAHA -
LIBER horní nádraží a trefové spojky ze stanice PRAHA-VYSO-
ČANY do stanice PRAHA-LIBEfl horní nádraží; 

-vybudovat nové trefové spojení z holešovické přeložky 
do ústředního / Hlavního / nádraží /po převedení osobní do-
pravy od Kralup a Děčína/; 

-zrušit dejvickou větev kladenské trati / v úseku Hosti-
vice - PRA HA-BUBNY/ a zvýšit propustnou výkonnost traíového 
Úseku PRAHA-SMÍCHOV - Hostivice, na které bude veškerá žele z-
niční doprava od Kladna převedena a realizovat dostavbu nádra-
ží PRAHA-SMÍCHOV; 

-dokončit výstavbu odstavného nádraží JIH v Praze-Michli; 
-rekonstruovat železniční stanici PRAHA-VYSOČANY. 
fiešení problematiky nákladní dopravy si rovněž vyžádá 

velmi rozsáhlá investiční opatření. Bude nutné: 
-rekonstruovat seřaáovecí nádraží v Malešicích; 
-realizovat spojení z jinonické trati /od Kladna/ barran-

dovským tunelem na jižní spojku* 
-vybudovat seřacíovscí nádraží v Malešicích pro rychlé 

nákladní vleky a pro obsluhu vleček průmyslové oblasti male-
šicko-hostivpřské; 

-provést výstavbu trefových spojek mezi Běchovicemi,Lib-
ní a Malešicemi pro bezkolisní křížení nákladní dopravy s 
osobní dopravou na trati Prahe-Kolín* 

Pro nakládku a vykládku vozů a. kusových zásilek bude tře-
ba rozšířit nákladové nádraží PRAHA-ZlZKOV a vybudovat nový 
nákladový obvod v Praze-Hloubětíně„ Komerční zařízení ČSD bu-
dou doplněna skladovými areály, s jejichž situováním se počí-
tá v ČakoVicích, Zličíně, Ruzyni, Uhříněvsi a Rudné u Prahy. 
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Schéma železničního uzlu Praha 
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Jako náhradu za zrušené dílny ČSD pro opravu vozidel 
v Pra ze-Bubnech se vybuduje moderní opravárenská základna 
v Běchovicích, 

Konečně výčet investic železničního uzlu PRAHA uzaví-
rá výhledově uvažovaná výstavba odstavného nádraží SEVER 
v Běchovicích a rekonstrukce okrajových nádraží Bubeneč,Brá-
ník a Hostivař. 

Rozborem úvah o rozvoji hlavního města Prahy, zejména 
pak nových údajů o směrné velikosti, došlo se k závěru, že 
předpokládaný další růst města v jeho dosavadních hranicích 
nebude možno zajistit. Po vyhodnocení mnoha alternativ je ja-
ko optimální řešení dalšího rozvoje Prahy po roce 1980 navr-
hována forma satelitních.útvarů, seskupených za tzv. „zele -
ným pásmem", tj. ve vzdálenosti cca 20 km od Prahy. Rozvojo-
vá centra jsou navrhována jeko svébytné sídelně výrobní útva-
ry se závislostí na jádrovém městě /Praze/. Navazují na dneš-
ní osídlení a nové velké sídelné a výrobní plochy jsou nsvr -
hovány u Brandýsa nad Labem, Čelákovic, Uval, fiíčan a v pros-
toru Zbraslavi - černošic. S menším rozvojem se uvažuje i v 
prostoru Rudná u Prahy. Jmenované oblasti spolu s významný-
mi průmyslovými středisky Kladno, Kralupy a Neratovice budou 
tvořit tzv• „Pražskou aglomeraci". 

Sledovaná koncepce územního uspořádání Pražské aglomera-
ce vyžaduje i.nový pohled na řešení dopravy. Všeobecně se ná-
zory shodují v tom, že největší podíl hromadné dopravy v 
Pražské aglomeraci převezme železniční doprava právě tak, 
jako v jádrovém městě metro. 

Koncepce železniční předměstské dopravy, provozované 
pantografovými jednotkpmi /obdobnými těm, které dnes jezdí 
na trati Praha - Pardubice/, je navržena na zásadě průjezd-
nosti městem s těsnou jiávezností na metro. Z hlediska využi-
tí dnešních železničních tratí, samozřejmě příslušně vybave-
ných, se jeví jako nejvhodnejší vytvořit systém Čtyř radiál-
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nich větví tvořících kříž se středem v budoucnu v „Ústřed-
ním nádraží", Ramena tohoto kříže budou tvořit spojení Ří-
čan s Čelákovicemi a Úval s oblastí Poberouní/Dobřichovice/, 

Podle studie cílového řešení dopravy v Praze z roku 1969 
se počítá s přestupními stanicemi mezi metrem a ČST) v želez-
ničních stanicích Nové Holešovice, Vysočany, Libeií-homí 
nádraží, Hostivař, Krč, Smíchov, Jinonice a Ústřední nádra-
ží, Takové uspořádání vyhovuje podmínce, aby nebyla překro-
čena časová hranice 40 minut, stanovená pro překonání vzdá-
lenosti mezi nově uvažovanými výrobně sídelními celky praž-
ské aglomerace a jádrovým městem. 
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M A I O S T R H S K f T U N E L 

^Jestliže dojde ke stavbě tunelu, tak to znamená konec 
staré Prahy. 

Jestliže jdu po Kampě, tak jdu místem, které nemá ve 
světě obdoby. Když si vzpomenu na pařížské Isle Saint Louis, 
pak naše Kampa je charakterističtější. Malá Strana nikde ve 
světě neexistuje. To je unikum. A mělo by se udělat všechno, 
aby se zachránila. 

Paříž má podobnou čtvrf - Ostrov sv.Ludvíka, Londýn 
má právnickou čtvrí, ale naší Kampě se to nevyrovná. 7 Sí-
mě něco podobného vůbec není. 

Praha je hodnota, je to hodnota světová. Jakmile bude 
postaven tunel, budou zde řičet šestsettrojky a Malá Strana 
bude zabita komunikačně. Bude zničen celý levý břeh Vltavy. 
Jak by nestačil již Smíchov; čili ta hrůze, která je na Smí-
chově se rozšíří. Načež ppk se řekne: Stala se chyba. Ale ta 
chyba tady už jednou bude. Od toho jsou technici, aby hleda-
li nějaké řešení. Určitě by se našlo dokonalejší řešení !" 

Prof. PhUr. V.V.Štech 





K OT/ZCE MAI^STRANSKEHO TUNELU 

Klub Za starou Vtp.hu velmi pečlivě prostudoval projekt 
stavby Malostranského automobilového tunelu a dospěl k zá-
věru, že jeho uskutečněním byly by nejen vážně ohroženy,ale 
i zničeny významné stavební památky historického jádra Pra-
hy, Své stanovisko vyjádřil Klub v „memorandu", které se 
setkalo s velkou odezvou v široké veřejnosti. Naši občané 
mohli v tisku sledovat názory techniku, zastánců projektu 
i těch Pražanů, kteří ve stavbě spatřují velké nebezpečí pro 
své město. Mnozí z nich nám zaslali děkovné dopisy, nebo nás 
osobně za tím účelem navštívili. Stalo se tak zejména po re-
laci Čs.televize „Tunel zvaný MJT" 8 po uveřejnění obsáhlého 
článku v časopise Květy, ve kterém bylo uvedeno, že „skupina 
lidí reprezentovaných Klubem Za starou Prahu zahájila kam -
pan proti tunelu#n Tyto okolnosti přiměly nás k rozhodnutí, 
abychom některé projevy souhlasu s naším stanoviskem otiskli. 
Z mnoha materiálů vybrali jsme názory nejpovolanějších odbor-
níků různých profesí. Je to především názor prof.Dr.V.V.Ste -
cha, odborný posudek prof.Vysokého učení technického Ing.Ema-
nuela Hrušky DrSc. a články redaktora s spisovatele Dr.Jena 
Weniga a památkářů prom.hist.Kiloše Pistoria a Jany Horneko-
vé. Předsednictvo Klubu Ze sterou Prahu k tomu prohlpšuje,že 
tyto -projevy v tisku, názorově s námi shodné, byly napsány 
z vlastního popudu autorů e že Flub nikoho pro takovou akci 
nezískával ani nikoho neovlivňoval. 

Plně si uvědomujeme vážnou dopravní situaci na Malé Stra-
ně a na Smíchově i na křižovatkách v Dejvicích a Holešovicích 
a vítáme úsilí vlády české socialistické republiky o komplex-
ní vyřešení dopravního problému v této oblesti. Poněvadž 
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Malostransky tunel by byl podle názoru Klubu Za starou Prahu 
jen provizoriem, vypracovala technická komise Klubu návrh IB 
celkové řešení levobřežní dopravy v Praze. Domníváme se, že 
realizace tohoto našeho návrhu by úspěšně vyřešila dnešní tí-
živý stav i s ohledem na perspektivní rychlý rozvoj automobi-
lismu u nás. 

Předsednictvo a Domácí rada Klubu Za starou Prshu děkují 
všem Pražanům i ostatním občanům z celé n8Ší vlasti, kteří s 
n8Ším stanoviskem souhlasí, zejména p8k těm, kteří svůj sou-
hlas vyjádřili v různých komisích, jež projekty posuzovaly, 
rovněž i autorům sympatizujících článků v tisku a též těm 
občanům, kteří nám.Z8slali děkovné dopisy. 

Všecky tyto projevy posilují nás ve vědomí, že naše sna-
hy nejsou marné a zavazují nás, aby Klub Za starou Prahu na-
dále pokračoval v intenzivní činnosti v duchu své sedmdesáti-
leté tradice našich obětavých předchůdců, kteří často v podob-
ných případech byli nuceni stejně houževnatě usilovat o zacho-
vání mnoha památek, jež dodnes spoluvytvářejí jedinečnou krá -
su našeho milovaného hlavního města. 



MEMORANDUM KLUBU ZA STAROU PRAHU 
K PROJEKTU MALOSTRANSKÉHO TUNELU 

Technická komise Klubu Za starou Prahu seznámila se 
s projektem Malostranského tunelu a domnívá se, že jeho kon-
cepce je v naprostém rozporu se zamýšleným vyhlášením histo-
rického jádra Prahy za památkovou rezervaci. Navržené tech -
nické dílo by zasáhlo příliš necitlivě do ustáleného panora-
matu Malé Strany a Hradčan. Po řadu let by bylo rozkopáno 
Janáčkovo a Malostranské nábřeží, parková plocha Kampy by se 
proměnila v neupravené staveniště a poslední část dosud za -
chovaného přírodního břehu Vltsvy u Malostranské náplavky, 
která je jedinečnou podnoží siluety Hradu, musela by ustou-
pit technickému ztvárnění, o jehož výsledku lze mít vážné 
pochybnosti. 

Projekt předpokládá samozřejmou likvidaci několika his 
torlckých objektů, jako je dům čp. 101/728 v ulici U Lužic -
kého semináře, stará zbrojnice z počátku 17.století čp.lll/ 
713, Hergetův dům čp. 102/727 a barokní brána v sadech na 
Kampě. Zlikvidovány by byly i Sovovy mlýny a Hergetova ci-
helna, které svým typickým útvarem jsou neodmyslitelnou sou-
částí pohledu na levý břeh Vltavy. 

I když projektant počítá v některých případech s re -
konstrukcí zbořených budov při zachování půdorysu a výšky, 
pochybujeme, že by novotvar docílil tak dokonalé iluze, ja-
kou může bezprostředně poskytnout jen původní objekt* 

Nenahraditelnou ztrátu by znamenala také likvidace ce-
lé řady vzrostlých stromů, jež vhodně ztvárňují romantické 
prostředí a jsou zároveň přirozenou zelenou kulisou histo -
rické zástavby Malé Strany. Znovuvysazení stromů by v žád -
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ném případě nenahradilo vzniklou ztrátu a citelnou ujmu v tom-
to směru pocifováli bychom více než 30 let. 

Klub nemůže souhlasit ani se zásahy projektanta do uce-
lených architektonických prostorů v oblasti Vítězné třídy a 
Janáčkova nábřeží• I zde je nutno posuzovat architekturu z 
let pozdního empiru a novorenezance z konce let osmdesátých 
minulého století, jako dokonalé zvládnutí soudobé urbanis -
tické koncepce, která je spojena so jmény arch. Josefa Schul-
ze a Josefa Václava Myslbeka. Demolice celých bloků přímo pro-
ti Národnímu divadlu by odkryly méněhodnotné fasády za ulicí 
Zborovskou a vytvořily by i zde dlouhodobé staveništní provi-
zorium. Nelze též opominout ztrátu několika set bytových jed-
notek! Klub nemá podrobnější informace o nové zástavbě toho -
to poměrně velkého prostoru a obává se, že strohé dopravně -
technické útvary nezapadly by vhodně do prostředí obytné 
čtvrti. 

Je též nutno mít na paměti obvyklý způsob provozu sta -
vebních podniků, které si počínají vesměs zcela bezohledně, 
poškozuji okolí staveniště a nezodpovědně ničí hodnoty bez 
ohledu na jejich historický a umělecký význam. Přeprava mno-
ha set tun stavebního materiálu by prakticky znamenala static-
ké narušení řady historických staveb v širokém okolí. Těžkou 
dopravou by byly také poničeny fasády domů v přilehlých ves-
měs úzkých ulicích, jejichž dlažba by byla též úplně zničena, 
neboi není na tak velké zatížení dimenzována. 

Při hloubení 21ti metrového zářezu je pěti metry počí -
táno na kanalizační sběrač, který z nepochopitelných důvodů 
má být veden toutéž trasou do čistírny na Trojském ostrově, 
ačkoliv by mohla být ražena samostatná štola přímou cestou, 
pod Petřínem a Letnou s využitím' samospádu. Za těchto okol-
ností je třeba počítpt s likvidací překážek v šíři nejméně 
25 metrů. Co by pak zůstalo za tohoto stavu vlastně zachová-
no? A to ani neuvažujeme o demolicích, které si zatím vynu -
til a v průběhu stavby ještě vynutí provádějící podnik pro 
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uvolnění přepravy ne pracovišti. 
Klub vychází ze zkušeností zahraničních, kde automobi-

lová doprava dosáhle již takové intenzity, že bylo nutno ji 
z historického centra velkoměst téměř úplně vyloučit. Typic-
kým příkladem takového opatření je omezení provozu vozidel 
na okruhu Ringstrasse ve Vídni. Do jádra města mají přístup 
pouze výjimečně vozidle zastupitelských úřadů, jichž kance-
láře jsou tam umístěny, v určitých hodinách nákladní dopra-
va pro zásobování obchódů a vozidla pro odvoz odpsdků a pod. 
Ve všech velkoměstech jsou tendence převést dopravní ruch do 
vnitřních a vnějších okruhů, jež umožňují rychlé spoje mimo-
úrovňovými křižovatkami. 

Zamýšlené vyhlášení celého historického jádra Prahy 
za historickou rezervaci je naprosto neslučitelné s navrže-
ným projektem vést čtyřproudovou komunikaci přímo jejím his-
toricky a panoramaticky nejeoponovanějším středem. Proud 
osobních i nákladních vozidel, které se budou řítit z Dej-
vic a Břevnova Chotkovou serpentinou do Malostranského tu-
nelu, vytvoří v této dosud klidné oblasti historické Prahy 
takový hluk a smog, že se můžeme se současnou Malou Stranou 
definitivně rozloučit s s námi tisíce zahraničních i našich 
návštěvníků, které tato jedinečná atrakce každým rokem dó 
Prahy přivádí. Máme vážnou obavu, aby právě tento nepřízni-
vý výsledek nebyl příčinou draze zaplacené pozdní lítosti. 

Klub Za starou Prahu doporučuje, aby v době co nej - * 
kratší byla přezkoušena možnost urychlené výstavby Strahov-
ského nebo Petřínského tunelu, jehož trasa, vedená ve znač-
né hloubce, nenaruší žádnou ani nejhorší, nyní již beztak 
kritickou situaci ve městě. 

P̂etřínský tunel není řešení nové. Byl navržen již 
v soutěži roku 1937 a ohodnocen jako vyhovující řešení,aby 
vzmáhající se motorová doprava byla zvládnuta. Cílem archi-
tektů byla snaha zachránit neporušený komplex historické zá-
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stavby kolem hradčanského panoramatu, které je světovým uni-
kátem. Možno říci, že tunel pod Petřínem mnohem výhodněji 
podchycuje proud automobilů přijíždějících od Slaného a Karlo-
vých Var a převádí je nejkratším směrem do jižní části města. 
Podchytí nejen dálkovou dopravu, ale umožní i místní spojení 
mezi Smíchovem a Dejvicemi s možností vybudování silniční 
rychlodráhy do Libně a Severního města. Vyústění tunelu v 
prostoru Holečkovy a Belojennisovy ulice umožní též přímou ná-
vaznost přes zadní málo zastavěnou část Smíchova a nákladovým 
nádražím Smíchov na nový Výtoňský most i do projektovaného 
Jižního měst8 a návazností na dálnici Beroun - Plzeii, při 
čemž se zároveň vyhne středu Nového Města. Tunel v prostoru 
Královky lze rozštěpit tak, aby výhodně navázal na směr Břev-
nov a Holešovice s využitím Buštěhradské dráhy. ÍPunel bude ve-
den ve velké hloubce, takže jeho stoupání bude minimální. Od-
větrání lze zařídit využitím přirozeného tahu hlubokých ša -
chet v místech, kde je možný rozptyl kouře. Při realizaci lze 
také využít dobré návaznosti na stávající komunikace a na 
nádraží Smíchov a Veleslavín pro snazší přesun materiálu. 

Výhledové napojení na výpadové silnice je bezesporu výho-
dou tunelu Strahovského, neboí Malostranský tunel je řeší jen 
částečně a nepostačující měrou. Je proto oprávněná obava, že 
Malostranský tunel po výstavbě tunelu Strahovského nebyl by 
plně využit. V každém případě nutno uvážit, že technika hlou-
bení a kvalita prací není v současné době na takové výši, aby 
umožňovala stavbu Malostranského tunelu bez škodlivých násled-
ků a hrubých zásahů do zachovaného historického areálu. Nicmé-
ně sé domníváme, že rozvoj stavební techniky teprve ve výhle-
du umožní vybudování tunelu bez devastací. 

Stamilionové náklady ve prospěch automobilismu budou na 
pkor turistického ruchu i klidného bydlení na Malé Straně a 
jsou příliš riskantním záměrem, jehož důsledky nejsou veřej-
nosti známy a máme obavu, že jsou úmyslně podcenovány. Je ne-
sporné, že stále stoupající počet automobilů ve světě nelze 
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přehlížet. V jiných velkoměstech je tento zjev již dávno 
problémem č.l. Nutno však vycházet ze zkušeností a uvolňovat 
střed města pro chodce a veřejnou dopravu, zatím co automobi-
lový provoz je třeba odsunout do okrajových čtvrtí. Právě zde 
je nutno zvládnout dopravní problémy vybudováním silničních 
mimoúrovňových okruhů >B vhodných prostor pro garážování. Ne-
ní možné proměnit staré čtvrti s úzkými ulicemi na odstavné 
plochy a zvyšovat místní provoz průjezdními komunikacemi.Dnes 
např* se uvažuje o „III.severojižní magistrále" jako druhořa-
dé komunikaci a tím se ve výhledu uměle hromadí množství na 
„II•severojižní magistrále" u Pavlova náměstí a v Kandrtově 
ulici, čímž vzniká i neopodstatněná potřeba a nutnost Malo-
stranského tunelu. 

Považujeme schvalování Malostranského tunelu za předčas-
né, pokud nebudou vyřešeny dopravní okruhy mimo střed města a 
spoje na výpadové silnice. Dostatečnou výstrahou by měla být 
devastace rozsáhlého parku před Hlavním nádražím a prostor ko-
lem Národního muzea včetně přilehlých ulic. A to se s pracemi 
na podzemní dráze sotva z*čalo0 Způsobená zkáza je naprosto 
neúměrná těmto pracem na vlastním tunelu dosud provedeným,při 
čemž je zde k dispozici velká odstavná plocha pro staveništní 
zařízení. Podobná praxe by ve velmi omezených prostorách Malé 
Strany skončila tragicky. 

Máme vážné obavy, že projektanti vůbec neuvažují o běž-
ném provozu stavebních podniků a nejsou si vědomi odpovědnos-
ti, kterou si na sebe berou. Kulturní a historické ztráty by 
byly nedozírné a proto považujeme za svoji povinnost před TB -
uváženou realizací Malostranského tunelu důtklivě varovat ne-
jen Pražany, ale celou naši kulturní veřejnost ! 

Praha, duben 1969 
Předsednictvo a Domácí rada 

Klubu Za starou Prahu 
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Schéma projektu Malostranského tttoelu 
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EMANUEL HHUSKA : 

POSUDEK: NA VHODNOST A ÚČELNOST SEČENÍ DOPRAVNÍ 
SITUACE V PRAZE VÝSTAVBOU MALOSTRANSKÉHO TUNELU 

Jako aktivní urbanista, zabývající se po mnoho let pro-
blémy výstavby Prahy, i jsko předseda Ústřední komise památ-
kové péče podávám zprávu o svém stanovisku k problému „Malo-
stranské komunikace." 

Svoje vyjádření zaměřuji na principiální urbanistické 
otázky, tj. na funkci a nutnost budování této komunikace, na 
prioritu v připravovaných komunikačních akcích na levém bře-
hu Vltavy a na důsledky takové komunikace na širší prostředí, 
ve kterém še má tato-komunikpce budovat /tím se dostáváme i 
k otázkám památkové péče ze širšího hlediska tvorby životní-
ho prostředí/. K vlastnímu technickému návrhu a jeho reali -
začním formám nezaujímám stanovisko, protože .právem předpo -
kládám, že bude podroben ještě dalšímu odbornému zkoumání. 
Necítím se ani kvalifikovaný k posouzení nejrůznějších odbor-
ných stránek technicko-realizačního projektu, i když vyslovu-
ji přesvědčení, že projekt byl zpracován komplexním pracovním 
teamem s velkou pečlivostí. 

Úvodem ke svému posudku však musím s politováním konsta-
tovat, že ke kritickému zhodnocení předloženého projektu z 
širších urbanistických hledisek dochází až v době, kdy pří-
pravné práce jsou prakticky dokončeny, kdy investiční náklady 
se zdají prakticky zajištěny a kdy se má přistoupit k reali-
zaci díla. Pozorovatel, pokud má určité odlišné názory na 
funkci a prioritu budoucích městských komunikací autodráhové-
ho charakteru v severozápadním sektoru Prahy a na jejich pře-
vedení do centrální oblasti města, je tedy postaven před fak-
ta, která mu pochopitelně ztěžují objektivní posudek; odmíta-
vá kritika, pokud jde nppř, o prioritu v budování komunikací, 
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může autore postavit do posice jakéhosi rušitele, který brzdí 
„provádění jednoho z nejnaléhavějších dopravních opatření na 
obvodu centrální oblasti Prahy" - a nastane-li potom případné 
krácení investičních prostředků do těchto komunikačních sta -
veb /což by bylo naprosto nežádoucí z hlediska dopravně pře -
tížené a nedostatečné sítě výkonných automobilních komunika -
cí v Praze/, bude takovému kritickému posudku připisována 
osudová váha. Přesto všechno se chci pokusit provést rozbor 
celého problému a ukázat aspoň na to, co se realizovat mohlo 
a co by z mého hlediska bylo bývalo prioritnější, dopravně 
komplexnější a efektivnější, i městu Praze a jeho historické-
mu fondu adekvátnější. 

I, 0 funkci malostranské komunikace: 
Devatenácté století řešilo dopravní problémy cílovými 

radiálními trasami - průlomy /Praha má svůj průlom Židovským 
městem, ovšem jako torzo/ a honosnými nábřežími. Do této ka-
tegorie spadají začátky Malostranské komunikace; původně,kon-
cem 19•století, jako monumentální nábřeží, mění se, v důsled-
ku rostoucího poznání hodnot historické podstaty města, v 20. 
letech na předstižnou povrchovou komunikaci po levém břehu 
Vltavy, zachovávající areál Kampy nezastavěný; spájí Smíchov 
s průmyslovými obvody v Holešovicích a Bubnech na východě a 
severu města /je to odezva známých tendencí po budování pod-
břežních rychlých komunikací - ovšem v prostředí historické-
ho města a v panoramatu města Prahy neúnosné řešení!./ 

V prvých desetiletích našeho století se začínají pro-
sazovat koncepce okruhů a tangent okolo centrálních oblastí 
a historických jader měst. Směrný plán Prahy je ve všech svých 
vývojových variantách z posledních desetiletí založen na sys-
tému okruhů: 

1. Okruh okolo historického jádra 
2.̂  Okruh, resp. rošt čtyř tangent okolo centrální oblas-

ti města, čím dále tím jasněji rozdvojený na lokál-
ní a transitní /autodráhovou/ trasu, 
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3« Vnější okruh ne hranici, resp. v extravilánu města. 
V tomto systému připadá malostranské komunikaci, tedy ry-

ze údolní trase - ve srovnání s výšinnými trasami čtyř tangent 
- podřadná dopravní funkce, protože leží uvnitř centrální 
oblasti a jako nejužší tangenta, v rámci centrální oblasti 
vlastně už radiála, rozvádí v trase prvého okruhu dopravu oko-
lo staroměstského jádra. Jakékoliv její výraznější dopravně -
technické hodnocení narušuje systém základních výšinných tan-
gent okolo centrální oblasti města /ostatně: tyto tangenty 
přejímají v budoucnosti daleko výhodněji transitni spoje z ji-
hu na sever a východ města - i přes určité výškové ztráty -
než povltavská trass s horšími parametry/. 

Tu, v šedesátých letech, se znovu objevuje myšlenka ma-
lostranské komunikace; nyní jako trasa tunelová, která sice 
chce pietně zachovat historické prostředí Kampy, ale vyžadu-
je náročné úpravy v nájezdových uzlech /předmostí mostu l.má-
je a Klárov - i když jsou tu i positivní zásahy/. Tývojem 
projektu se přenáší váha z pobřežní dopravní funkce na upřed-
nostnění výkonného dopravního spojení severozápadního sektoru 
města s centrem - což podporuje i rekonstruovaná Chotkova sil-
nice. Přechází se k vysokým parametrům výkonnosti /denní kapa-
cita čtyřproudového tunelu přes 40 000 vozidel / a projekt 
začíná do značné míry substituovat západní tangentu, jejíž vy-
budování se tak - při katastrofálním zaostávání ve výstavbě 
nSevero-jižní magistrály", severní a jižní tangenty - oddálí 
do nedozírna. A zde stojíme před rozrušením základního kon -
ceptu dopravního řešení Pruhy. 

2.0 prioritě ve výstavbě dopravně-komunikačních opatře-
ní pro spojení severozápadního sektoru Prahy s centrál-
ní oblastí Prahy 
Tím přecházíme k otázce priority budování dopravně-

komunikačních opatření vůbec a v dotčené oblasti zvláště. 
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Tempo růstu automobilizace v Praze je daleko rychlejší, než 
se předpokládalo; ale místo, aby se v poznání vývojového 
trendu přešlo k rychlejšímu budování radiálních opatření,kdy 
váha řešení se stále více přenáší z centrální oblasti na šir-
ší obvod města, kdy už třeba postupnou výstavbou tangentových 
úseků a ještě dále rozbudováním vnějšího okruhu / tedy v re-
gionální poloze / usměrňovat a distribuovat dopravní proudy, 
směřující do centrální oblasti, přistupuje se k budování 
„rozdělovače" až v pražské kotlině těsně na staroměstském okru-
hu, 

Připisujeme-li další smysl malostranské komunikace "zá-
chraně" této historicky cenné oblasti, je právě v těchto šir-
ších oblastech třeba uvážit, zda bychom ji nebyli ochránili 
spíše vybudováním části západní tangenty, než radiálou na těs-
ném jejím okraji, která z 80f* plní funkci tangenty /jak bylo 
konstatováno při výkladu projektu na Útvaru hlavního archi -
tekta/. Proto zastávám názor, že priorita v budování výkon -
ných komunikací v západní oblasti Prahy náležela nikoliv ma-
lostranské komunikaci, ale rozbudování sítě tangent jako šir-
ších okruhů, 

3. 0 důsledcích této komunikace na širší prostředí: 
Podbřežní trasa nesporně uchrání Malou Stranu před prů-

běžnou nákladovou dopravou, jejími otřesy a exhalacemi v 
oblasti Valdštejnské, Letenské ulice i Malostranského náměs-
tí, Avšak naše obavy jsou vyvolány neúmSrností této komuni-
kaci přisouzené dopravní funkce, což vede k značným dimen -
sím zásahů v uzlových bodech nájezdů / v prvém pohledovém 
plánu Hradčanské veduty/. Tento lokální spoj se tak stává 
velmi výkonným severojižním průtahem s velkým dopravním za -
tížením ze severozápadního sektoru, které se mělo odvést, 
před svedením do vltavské kotliny - a v tom kvantitativním 
přehodnocení pociťuji negativní důsledky na historické prost-
ředí Malé Strany. 
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4. Srovnání tří základních variant řešení : 

Připojuji teoretické srovnání tří základních variant 
řešení, na kterých se pokusím zvážit výhody a nevýhody té,či 
oné koncepce a kde docházím k určitým doporučením: 

Důsledné provedení pobřežního dopravního tahu jako měst-
ské autodráhy / její součástí je úsek přes Kampu /, eliminu -
je prakticky potřebu budovat západní tangentu, protože pobřež-
ní tah, jako radiála, zestává funkci západní tangenty přenese-
né z výšinných poloh na dno vltavské kotliny. Je to ovšem ře-
šení n e k u l t u r n í , kdy levé pobřeží se mění v auto -
štrádu, vyžadující v poměrně krátké době asanaci Smíchova a 
další zásahy v nejcitlivějších místech malostranského a hrad-
čanského panoramatu. 

Petřínský tunel důsledně protažený na Smíchov - s odboč-
kou přes Újezd na prvý okruh - je řešení, které v sobě spájí 
funkce tangenty a radiály. Známe námitky geologů proti Petří-
nu - ovšem víme, že kř=Ždĵ  odborný posudek nese v sobě vždy 
voluntaristické prvky /zastánci podpovrchové rychlodráhy ope-
rovali geologicko-hydrologickými argumenty proti hlubinnému 
metru a obráceně / a není důvodu odmítat reálné možnosti ře-
šení; stejně možná vyvstanou námitky proti rozbočení tunelo-
vé trasy /hlavně sjíždění směrů/, avšak je-li takové řešení 
možné v projektu malostranského tunelu na Klárově, kde se v 
tunelovám rozbočení a sjíždění předpokládá světelná signali-
zace, odpadají i zde pochybnosti. Taková koncepce vyžaduje 
možná poněkud zvýšené náklady proti řešení malostranskému, 
avšak je to řešení komplexnější, dopravně-technicky dsleko 
účinnější. 

Západní tangenta vysunutá dále na západ - vysunutí tu-
nelu pod Strahov mění situaci; čím více se překládá trasa tan-
genty mimo oblast Dejvic, tím více se otvírá prostor pro dal-
ší městskou radiálu, která obsluhuje dopravu do centrální 
oblasti města - tedy nutnost trasy přes Chotkovu na malostran-
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skou komunikaci /tangenta dostává spíše regionálně-dopravní 
význam/. Znamená to ovšem určité narušení základní koncepce 
dopravního plánu Prahy, kdy centrální oblast měla být pro 
"severozápadní sektor" zpřístupněna z obvodových tangent ve 
výšinných polohách a nikoliv z údolních radiál, které atra-
hují dopravu do pražské kotliny. 

Zvážíme-li tyto tri zásadní koncepce, jeví se snad ře-
šení „Petřínského tunelu1' v přiblížení západní tangenty opět 
jako krok zpět, ale současně se vyjasňuje funkce tangent,kte-
ré slouží bezprostřednímu obvodu okolo centrální oblasti a 
nikoliv regionu; ale do popředí zájmu se dostává budování 
vnějšího okruhu regionálního dosahu. 

Z á v ě r y : 
1. Nechf už se realizuje malostranská komunikace nebo 

nechí dojde z jakéhokoliv důvodu ke zdržení realizace toho-
to souborného díle, sestávajícího ze současného budování tu-
nelové komunikace, kanalizačního sběrače pro jižní město /ne-
dalo by se odkanalizovat přímo do Labe?/ i přípravy stanice 
na Klárově, doporučuji, aby v každém případě se neprodleně 
přikročilo k vypracování technického projektu tangentové 
trasy /pokud možno v poloze varianty „Petřínského tunelu"/, 
která dovolí, aby zastupovala i funkci malostranské radiál-
ní komunikace. 

2. Z předcházejícího rozboru vyplývá, že by bylo lépe 
přistoupit k budování západní tangenty, protože její před -
nostní rozbudování by přisoudilo malostranské komunikaci 
úměrnější dopravní funkci. 

3. Pokud dojde k upřednostněné stavební realizaci ma-
lostranské komunikace, mela by být provedena s respektem k 
jedinečnosti pražské veduty a pod odborným dohledem UNESCO 
i za jeho technické pomoci /zejména pokud jde o Karlův most 
a zkrácení předpokládané 7 - loleté rozestavěnosti v tomto 
pro Prahu nejcitlivějším místě./ 
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Nakonec nutno odmítnout jakákoliv provisoria / estakády 
v řece a pod./ jako nedůstojné a odstrašující nápady. 

4. Smyslem mého posudku není snad snaha zabrzdit prová-
dění naléhavých dopravních investic v Praze - naopak: každá 
nová výkonná automobilová komunikace je naléhavá a nepokryje 
potřebu; jde jen o to poznat kdy a v které trase je skutečně 
nejnaléhavější - a přesvědčit, že případné zvýšení investič-
ních nákladů může vést k nesmírně výkonnějším dopravně-tech-
nickým důsledkům zvoleného řešení. 

V Praze dne 31. lednp 1970 
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Jan WENia: 

KAMPA K VÁM HOVOfií 

Letos v březnu jsme vzpomínali, že v roce 1897 vyšel 
známý Mrštíkův manifest proti svévolnému ničení staré Pra-
hy, nazvaný „Bestia triumphans", kterýžto titul - vypůjče-
ný od Nieztscheho - vysvětluje jako „onu míru či nemíru IB -
vzdělanosti, sumxnum hrubých vlastností aí v Člověku, aí v 
korporaci nebo celé společnosti a v celém národě, pokud roz-
hodující převahy nabývají a nabýti smějí nad vlastnostmi a 
zásadami, jimiž se řídí a k nimž se povznesl každý opravdo-
vý vzdělanec". 

Bylo to v době, která pod heslem asanace a modernizace 
města všemi milovaného způsobila nenahraditelné škody,dodnes 
pocifované. Však už rok před tím, 5.dubna 1896 otiskli v Ná-
rodních listech umělci a politikové všech směrů i věku mani-
fest Českému lidu, jehož slova kupodivu opět dnes znovu pla-
tí: „Prah8 není majetkem několika lidí, je majetkem nás 
všech a národ jediný v osobě každého jednotlivce má právo 
rozhodovat nad jejími osudy". 

To nás napadá ve chvíli, kdy technika triumphans, sáhá 
po dalším soustu - po Kampě - jednom z ne jkrásně jších zákou-
tí Prahy, dosud nedotčeném hektickým a ne vždy promyšleným 
usilím o vyřešení neúnosné pražské dopravní otázky. Ujišťo-
vání o minimálních škodách n8 stavbách nebéře pravděpodobně 
na zřetel devastace nechtěné - v každém případě by Šlo jistě 
0 dlouhodobé zaneřádění celého tohoto prostoru, dobře a IB -
mile známým nepořádkům stavebníků. 

A Kampa by si zasloužila hájení, vždyt je to líbezný 
kout pražský, tak plný poezie, tak plný zajímavé historie . 
Lákala už dávno literáty a umělce, bydlil tu Alois Mrštik 
1 Karel Matěj-Chod, deska nad jedním z nárožních domů při-
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pomíná, že tu tvořil i jiráskovský a raisovský ilustrátor 
Adolf Kašpar. Nedalo odtud bydlí v domě U žluté růže Eduard 
Kohout. Vzpomínám si jen, jek se rozčílil nad odstraněním sta-
rých plynových lamp na Karlově mostě, když mu tam, díky jen na 
čas, nainstalovali hrozné „koblihy", jak je pojmenoval ta mo-
derní osvětlovací tělesa. Neproti Eduarda Kohouta na rohu Hroz-
nové ulice bydlí známý kdysi pěvec opery Národního divadla Jan 
Berlík a touto ulicí se dostaneme na malé náměstíčko, odtud k 
půvabnému domku, odkud odešel nedávno navždy Jiří Trnka... 

Snad nejpůvabnější a ne j populárně jší je domek, kdy si bý"valá 
koželužna, kam se roku 1798 n* stého vsi a kde po pět let bydlel 
velký slavista Josef Dobrovský. V novější době po dvacet let, 
až do roku 194-0 tu bydlil slavný pragensista a kulturní histo-
rik dr.Zdeněk Wirth, který musel ustoupit za protektorátu ně -
meckému lékaři dr.Angermussenovi. Dnes obývá přízemí domku bás-
ník Vladimír Holan a první patro Jan Werich. „Ještě dnes tu se 
mnou bydlí duch Dobrovského"% vyprávěl mi jednou a dodal: "To 
klika cvakne, abbé vchází do dveří..." A ještě něčím je zají -
mavý tento nenápadný domek. Vladimír Neff, když za války v hla-
vě nosil svoji „Třináctou komnatu", chtěl ji umístit do imagi-
nárního domku, mezi Letnou a Královskou oboru, kde se to však 
tehdy rojilo Němci. Jednou dostal bolestný zánět okoštice a za-
šel na Kampu k zubaři dr.Hlávkovi, švagrovi Eduarda Kohouta .Už 
když sestupoval po schodech s Karlova mostu, řekl si, že ji 
umístí na Kampu. A vybral si starou koželužnu, i když se tam 
mohl dostat nanejvýš na zabředu 8 ne do domku. Nakreslil si 
však jeho půdorys s dvanácti komnatami a třináctou pod schodiš-
těm na půdu. „Když se tam po válce nastěhoval Werich a přečetl 
si moji nTřináctou komnatu", zjistil, že domek má skutečně dva-
náct pokojů a třináctou komnatu pod schodištěm. Je to podivu -
hodná shoda mezi imaginací a skutečností", dodal spisovatel. 

Naproti nostické koželužně je malý, neméně půvabný domek 
č.l, který má v kartuši plastickou modrou lišku s ratolestí v 
hubě a nad ní vymalované pražské Jezulátko. Dnes tu bydlí zná-
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má překladatelka z angličtiny paní Zdenka Wattersonová. Z his-
torie nové by se snad dalo připomenout, že v roce 1939 převza-
la paní Wattersonová byt po druhém členu známé dvojice z Osvo-
bozeného divadla Jiřím Voskovcem. 

Na Kampě jsem se s oběma setkal při kterémsi interwievu 
už někdy v polovině třicátých let v barokním dvoupatrovém do-
mě, zvaném kdysi Zahrádský, podle jednoho z majitelů. Dole byl 
známý hostinec TJ Měšíánků, navštěvovaný umělci a učenci, jinak 
tam bydlel Jan Werich a majitel dr.Slavík, který tam měl, tu -
ším, i hvězdárnu. Tuze se mi dům zalíbil, tuze bych tam byl 
tak nějak instinktivně rád bydlil jako Kampa přitahuje lidi 
pera. Pak až hluboce v době protektorátní mi pověděl majitelův 
syn, že prý tam byl jednu dobu volný byt. Velmi jsem toho že -
lei, hlavně když po květnu 1945 mohla vyjít za protektorátu 
psaná krásná Merhautova monografie, věnovaná Kampě, a když 
jsem se tam dočetl, že na konci sedmnáctého století tento dům 
patřil měšianu a mydiáři Pavlu Františku Wenigovi a jeho ženě 
Alžbětě. V rodinné genealogii ho sice neznám, jsme ze západ-
ních Cech, ale přece..,. 

Tak to jé jen jeden z mnoha pohledů na Kampu, jejíž samé 
jméno je otázkou pro filology. Na Kampu, kout mladých lásek a 
milovníků staré Prahy, místo kdysi známých hrnčířských trhů a 
závětří, plného poezie. A te3 si tam představte tunel, pod 
křehkými stsrými domy a všechnu tu nezdobu před jeho zbudová-
ní nu 
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MILO3 PISTORIUS: 
JANA HORNEKOVÍ : 

M A T M A l t S T R A W g ? 
Malostranský automobilový tunel 

V poslední době se stále více a s větším zaujetím disku-
tuje o stavbě malostranského automobilového tunelu, velkém 
projektu, dotýkajícím se nejvlastnějšího centra historické 
Prahy. Ocitly se tu proti sobě potřeba řešení dopravních otá-
zek hlavního města a zájem intaktně zachovat historické, pří-
rodní a estetické hodnoty, pro jejichž záchranu hovoří stejně 
hodnoty citové jako racionální. A tak se tu znovu opakuje his-
torie bojů o Malou Stranu 8 znovu se střetávají zájmy praktic-
ké se zájmy kulturními. Nelze tu nevzpomenout např. průlomu 
při 4stí Karmelitské ulice do Malostranského náměstí a posta -
vení malostranské záložny na místě dvou historických domů,má -
me-li připomenout nejvážnější zásahy, jež poškodily Malou Stra-
nu. Na druhé straně vzpomeňme zásahů, kterým se podařilo zame-
zit, např, vedení tramvaje do Nerudovy ulioe, zavedení želez -
niční dopravy až na Malou stranu, nebo zasypání „neužitečné" 
flertovky, n8 jejímž místě měly vzniknout činžovní domy, odpo -
vídající tehdy „potřebám současného života". 0 všechny tyto 
záměry byly sváděny mírnější či úpornější boje, ve kterých na 
obranu Malé Strany zasahovali jak jednotliví občané, tak růz-
né kulturní instituce, z nichž vzpomeňme těch, které se o Ma-
lou Stranu zasloužily nejvíce - Společnost přátel starožitnos-
tí a Klub Za starou Prahu. 

Od dob prvých bojů Klubu Za starou Prahu uplynulo více 
než půl století. Mnoho se změnilo. Proti památkám již zpravid-
la nevystupují otevřeně bezohledně požadavky jako tehdy, když 
Vilém Mrštík psal svoji slavnou proklamaci nazvanou „Bestia 
triumphans". Význam památek je již dnes obecně natolik cítěn 
a chápán, že i dopravní projekty se snaží s větší či menší 
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dávkou dobré vůle a s větším či menším úspěchem vyrovnat se 
s požadavkem jejich ochrany. Někdy jsou i ty projekty, které 
vykazují určité snahy ochrany, nebo se tak snaží aspoň vypa-
dat, historickým stavbám nebezpečné, (Takovým projektem je i 
malostranský automobilový tunel / MA>T /. Již od samého zrodu 
myšlenky se operovalo s hlediskem relativních výhod pro památ-
ky Malé Strany, Hovořilo se o nutnosti vedení moderní komuni-
kace severo-jižním směrem v samotném centru historického jád-
ra, při čemž zde byly tři varianty řešení: 

1. Pravobřežní komunikace s tunelem v oblasti Křížovnic-
kého náměstí 

2. Povrchová komunikace levobřežní, vedoucí přes Kampu 
3. Malostranský automobilový tunel. 
Při jistém odstupu od těchto úvah si však musíme položit 

otázku, zda je vůbec rozumné a nutné vést novou komunikaci o 
poměrně velké kapacitě v těchto místech. Zastánci MATu pouka-
zují na dnešní dopravní přetížení Malé Strany a jeho neblahé 
důsledky, na stabilitu staveb i na životní prostředí. Toto do-
pravní přetížení je však vyvoláno uměle zavedením sběrného 
okruhu a tím, že se nepomýšlí na jiné komunikace, které by 
velkou část malostranské dopravy odčerpaly. Pro zlepšení si-
tuace by měla být na Malé Straně zachována pouze cílová do-

prava a doprava průběžná by měla být vyloučena, například pře-
rušením průjezdu na Malostranském náměstí, k čemuž po vybudo-
vání obchvatné komunikace by stačilo umístit v této oblasti 
několik dopravních značek. Zlepšení by se přitom mohla docí-
lit postupným vyloučením nákladní dopravy s výjimkou obsluž-
né dopravy pro Malou Stranu, kterou by měly obstarávat malé 
dodávkové vozy v časných hodinách ranních, případně v noci, 
jak se to dávno praktikuje ve městech s historickým jádrem. 
Odklon dopravy na zlepšené existující povrchové komunikace 
by byl řešením částečným, jež by musela výhledově doplnit vý-
stavba jiné komunikace s dostatečnou kapacitou, např. tak zva-
ným Strahovským tunelem, s nímž* se stejně počítá. Nabízejí se 
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ovšem i řešení jiná, jež všechna je třeba podrobit kritice. 
Koncepční řešení tak závažné otázky, jakou je ochrana Malé 
Strany od nežádoucích vlivů dopravy a vyřešení dopravních 
otázek centra, si rozhodně vyžaduje, aby se vycházelo ze 
všech možností* Nelze přece rozhodovat jen mezi několika va-
riantami jediného dosud uvažovaného řešení, které se od sebe 
líší jen málo. Malostranský automobilový tunel je často ve-
řejnosti presentován jako řešení,jež odvádí z Malé Strany 
dopravu a jež tím pomáhá k záchraně jejích památek. I když 
MAT svádí dopravu pod terén, vznikají povrchové, výrazně se 
uplatňující vstupy, výstupy a křížení, které působí v malo-
stranském prostředí nevhodně jako cizí element. Jakmile by 
byl tunel vybudován, strhl by okamžitě na sebe celý doprav-
ní tah. Uvědomíme-li si, že tu jde i o návaznost na dálkový 
systém evropských silnic, dovedeme si představit, co by to 
znamenalo. Tunel by vlastně sloužil právě p r ů j e z d n í 
dopravě; protože vede mezi Újezdem a Klárovem, nemohl by ob-
starávat cílovou dopravu pro Malou Stranu. Slo by zde o no-
vou formu zkoncentrování dopravy do oblasti Malé Strany. 

Za zvláštní přednost projektu je vydávána okolnost, ž.e 
při tunelu bude veden kanalizační sběrač pro 2 50 000 obyva-
tel tzv. Jižního města do čistící stanice na severu Prahy. 
Nebyli to jen památkáři, ale i někteří techničtí odborníci, 
kteří poukazovali na bizarnost vedení sběrné kanalizace oblas-
tí Malé Strany a na možnosti jiných řešení. 

Vidíme tedy, že proponovaná stavba tunelu a kanalizéční 
stoky Jižního města svádí na Malou Stranu funkce, které sem 
zásadně nepatří a nevyrůstají z potřeb samotné Malé strany. 
Jak poukázali mnohokrát i někteří pracovníci, existují mož-
nosti jak zabezpečit tyto funkce jinými způsoby. Nelze tedy 
MAT považovat za řešení vhodné a dokonce už ne za řešení,kte-
ré Šetří a zachraňuje památkové hodnoty. 

V čem spočívá nebezpečí projektu pro památky a jejich 
prostředí? Jde tu jednak o demolice jednotlivých objektů,jed-
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nak o porušení vzájemných urbanistických celků, jakými jsou 
malostranské nábřeží se zachovalým přírodním břehem a Janáč-
kovo nábřeží. Dále tu jBou obavy z ohrožení základů památek 
celé Malé Strany změnou režimu spodních vod. S mimořádnou 
obezřetností je třebs též prozkoumat možnosti průchodu tune-
lu pod Karlovým mostem, jehož pilíře stojí na dřevěných roš-
tech v podloží tekutých břidlic. K tomu ještě přistupují ne-
bezpečí, jež přinese samotný průběh stavby. Představa prost-
ředí, jež by tu vzniklo na sedm nebo více let po dobu trvá -
ní stavby děsí nejen ty, kdož se chtějí zasnít nad krásou 
malostranského a hradčanského panoramatu, ale i ty, kdož po-
čítají s přínosem valut z cestovního ruchu pro naše národní 
hospodářství. 

Urbanistická hodnota malostranského pobřeží je mimořád-
ná, Malostranské a hradčanské panorama vyrůstá z přirozeného 
říčního břehu. Kde jinde je ještě zachováno v takové míře 
plynulé spojení města s řekou, jako zde? Odříznutí panorama-
tu od této podnože by bylo velice povážlivým zásahem. Navíc 
stavba tunelu s kanalizační stokou má vést místy v hloubce 
necelého půl metru pod hladinou Vltavy za normálního stavu 
vody. 

Janáčkovo nábřeží mezi mostem l.máje a Jiráskovým je 
celkovou atmosférou, urbanisticky i architektonicky nejkrás-
nějším pražským nábřežím. Zejména ohrožený první blok od Ví-
tězné třídy s řadou domů od arch. Josefa Schulze představuje 
vysoké hodnoty architektury, uměleckého řemesla i sochařské 
výzdoby, na níž se významně podílel Josef Václav Myslbek.Ta-
ké interiéry domů na Malostranském nábřeží /severně mostu 
l.máje/ jsou dodnes nadprůměrně kvalitním příkladem obytné 
architektury své doby. 

Všechny tyto hodnoty jsou ohroženy. A přesto jsou stále 
opakována tvrzení o neškodnosti nebo dokonce prospěšnosti MAT 
pro záchranu památek. V posledních dnech se nás o tom snažil 
přesvědčit např. televizní pořad „Tunel zvaný MAT" a rozsáh-
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lý článek „TUNEL", uveřejněný v 10.čísle časopisu KVSTY• 
V pořadu „Tunel zvoný MATn nám předvedla Cs. televize 

„učené hádání o zamýšlené stavbě malostranského automobilo-
vého tunelu". Z tohoto podtitulu by mělo vyplývat, že jde 
0 pořad, který se ^naží objektivně zhodnotit chystané akce 
ze všech pohledů a stran. Takováto informace, jež by byla 
všestranná i nestranná zároveň, by jistě bývala přínosem k 
informování veřejnosti o tomto problému, jehož řešení se tý-
ká nejen nás všech, sle jehož následky zasáhnou i do budouc-
na, Bohužel však celý pořad přesvědčil o tom, že byl konci -
pován jako apologie projektu, jako prostředek k zaplašení 
vážných obav, se kterými právem sleduje přípravy k realiza-
ci řada odborníků nejen z řad památkářů, ale i techniků růz-
ných specializací a mnoho občanů. 

Tomuto záměru sloužilo nejen vlastní pojetí scénáře,ale 
1 práce s kamerou, která nám předváděla chystané oběti MAT 
v nejnepříznivějším světle. Bylo využíváno například snímků 
proti světlu /Janáčkovo nábřeží/, poškozené nebo špatně vi-
ditelné části stavby /detail na vyhořelou část Sovových mlý-
nů, další jejich záběr, zdůrazňující tabulku: „Pozor, padá 
omítka"/. Ušlechtilé domy z 19.století, nabízející fotogra -
fovi četné možnosti k zachycení pěkných detailů, byly prezen-
továny záběrem na ochranná lešení, který navozoval dojem, že 
se má bořit něco, co snad ani za ochranu nestojí. Kamera dů-
sledně a opakovaně také pomíjela záběr ne vyústění tunelu na 
Klárově, kde na místě pohledově velmi exponovaném se projekt 
výrazně uplatňuje spletí křížení, výjezdů a vjezdů. 

Scénář byl sestaven tak, jako by námitky proti tunelu 
vycházely jen z Klubu Za starou Prahu. Nebylo tu dopřáno pro-
mluvit jeho předsedovi Ing.arch.Dr.B.Kozákovi, který ve svém 
krátkém, ale velmi věcném projevu formuloval řadu důvodů,pro 
které se projekt jeví jrko krajně nebezpečný pro Malou Stra-
nu. Nicméně skutečnost, že jeho vystoupení bylo v celém po -
řadu vlastně jediným vystoupením proti tunelu, měla zřejmě 
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napomáhat k vytvoření divákova pocitu, že proti „progresivní-
mu11 projektu se tu stavějí sice zasloužilí, sle již starší 
členové Klubu Za starou Prahu. Vždyí nelze předpokládat, že 
většina diváků, milujících kouzlo a klid historického prostře-
dí, je informována o pravém významu Klubu Za starou Prahu a 
jeho mnohaleté činnosti, díky které nezaniklo mnoho umělec -
kých a historických památek. Nelze ani předpokládat, že di -
váci jsou informováni, že v řadách Klubu se vystřídalo mnoho 
moderních architektů a že i dnes mezi jeho členy patří přís-
lušníci všech generací. Po tomto krátkém vystoupení Ing.arch. 
Dr. Kozáka byl celý dalSí pořad prakticky již jen propagací 
projektu. I tak vyplynuly některé nutně zarážející informace, 
jako např. nutnost demolice 531 bytových jednotek a skuteč -
nost, že doba stavby je plánována na sedm let. Lze si tedy 
představil, na jak dlouhou dobu i bez případného zdržení plá-
nu by se proměnilo podnoží hradčanského a malostranského pano-
ramatu v neutěšené staveniště. 

Sotva mohlo být opomenutím, že jméno akademika Bechyněho 
bylo uvedeno pouze v souvislosti s kladnou expertizou k jed -
nomu dílčímu problému, takže vznikal dojem, jako by také on 
se svou autoritou stavěl za projekt. Přitom je v odborné ve-
řejnosti dobře známo ĵ ho vyhraněné stanovisko proti celé kon-
cepci. 

Článek Václava Pexy v časopisu KVFíTY propaguje rovněž 
tunel pod vlajkou záchrany Malé Strany. Vzpomíná Jana Nerudy, 
nazývá tuto čtvrí nenahrpditelnou klenotnicí, vyzývá však čte-
náře, aby porovnali sami, „stojí-li za to obětovat několik 
domů a pomoci tak celé Malé Straně". A aby toto porovnání do-
padlo ve prospěch této „pomoci", uvádí mezi plánovanými demo-
licemi mimořádně hodnotné domy při mostu l.máje jako „blok do-
mů neprávo a nalevo od osy mostu", Sovovy mlýny jako torzo ve 
špatném stsvu, u Hergertovy cihelny zdůrazňuje, Že na jejím 
dvoře stojí nevzhledné kůlny, o empírové občanské plovárně se 
nezmiňuje vůbec. Pokud jde o zeleň, píše jen o šesti okrasných 
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vrbách na Klárově. 
Podivuhodným způsobem se pak autor snaží zpochybnit kri-

tiky tunelu. Píše: „Skupina lidí representovaných Klubem Za 
starou Prahu,se však rozhodla jinak. Zahájili kampaň proti 
chystanému projektu. Jsou mezi nimi i lidé, kterých si je tře-
ba vážit, jako napříklpd akademik Bechyně a další. Nechci jim 
podkládat špatné úmysly, jistě mají také své město rádi". Do-
vídáme se tedy, že své město mají rádi nejen ti, kteří do je-
ho centra svádějí dopravu, ale i někteří z těch, kdo chrání 
hodnoty Malé Strany. Chce se nám potom skoro věřit, že Prahu 
milovali nejenom ti, kdož bořili v době asanace část Sterého 
Města a Josefov, ale možná i ti, kdo se snažili Prahu uchovat. 
Těžko se ubránit dojetí, čteme-li dále o autorech projektu: 
„Právě oni drží ruku na srdci města a poslouchají jeho tlukot. 
Kdo jiný má'lépe stanovit diagnózu? Snad zájmové sdružení lidí, 
které nemá žádnou odpovědnost? Proč neprotestovali dříve,kdy 
to mělo svůj čas a oprávnění! Kde jsou pravidla hry?". Hodno-
cení Klubu Za starou Prahu jen jako zájmového sdružení lidí, 
jež nemá žádnou odpovědnost a nemělo by se tedy do věci plést, 
svědčí o mimořádné neznalosti úlohy, kterou tento Klub sehrál 
v dlouholetých bojích. Nebo snad myslí autor oním sdružením 
Klub za budoucnost Prahy při Socialistické akademii, který 
soustavně podroboval MAT kritice? 

V závěru svého článku píše Václav Pexa, že musíme věřit, 
že bude vše v pořádku, i kd^ž se třeba v něčem zmýlíme, nebo 
se přesvědčíme o opaku. Budiž nám dovoleno k tomu dodat, že 
podobný postup v případě, kdy jde o hodnoty tak významné B ne-
nahraditelné jako zde, by bylo nutno pokládat za neodpustitel-
ný ha*ard. 

Z celé situace, která se vytvořila kolem projektu MAT, 
plyne však ještě jedno důležité poučení. Investiční záměry ta-
kového dosahu a rozsahu by měly být bezpodmínečně veřejně dis-
kutovány již v době svého zrodu tak, aby při rozhodování o 
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samotné základní volbě koncepce se mohla platně účastnit nej-
širší odborná i občanská veřejnost. Rovněž v dalších fázích 
rozpracování by měly být materiály vystavovány veřejné disku-
si a jejich zpřístupnění dostat náležitou publicitu. 



STUDIE KLUBU ZA STAROU PRAHU 

NA fiESENÍ LEVOBftEŽNÍ AUTOMOBILOVĚ DOPRAVY T PRAZE 

Metody, kterými je prosazována realizace Malostranské-
ho tunelu, jako jedině možného řešení, vyvolávají celou řadu 
závažných pochyb nepřirozenou koncentrací průjezdní automobi-
lové dopravy v sáném středu historického jádra města. Monent 
překvapení veřejnosti a psychologický nátlak, vykonávaný na 
ni blízkým terminem zahájení stavby, včetně rozsáhlých demo-
lic v exponované části vltavského nábřeží, není rozhodně na 
místě. Investice, dosahující téměř 1,5 miliardy Kčs a údajně 
řešící složité technologické problémy, měla být výsledkem ši-
roké soutěže s mezinárodní účastí kvalifikovaných odborníků 
/UNESCO/ a to především vzhledem k pravděpodobnému ohrožení 
stability světového unikátu - Karlova mostu. S maximální od-
povědností mělo by být porovnáno několik alternativních ře-
šení, zejména z hlediska návaznosti na plánovanou výstavbu 
komunikací, rozvoj dopravy a zapojení okrajových čtvrtí. Vk-
řejnost musí být o jednání podrobně informována, protože zá-
sah do citlivého panoramatu Hradčan a Malé Strany není jen 
záležitostí techniků, ale všech občanů tohoto státu. 

Bohužel projektanti zvolili jinou cestu. Veřejnost po-
strádá informace o provedeném výběru a nemůže porovnat důvody, 
které vedly k tak jednoznačnému rozhodnutí o způsobu výstavby. 
Nemůže souhlasit s argumentací, podle níž tunel údajně vyřeší 
dopravní situaci Malé Strany. Malou Stranu ohrožuje výhradně 
průjezdní doprava mezi Smíchovem a severními čtvrtěmi Prahy. 
Průjezd tudy měl být už dávno zakázán a od historického jád-
ra města odkloněn na spojovpcí komunikace kolem strahovského 
stadionu. Chápeme, že jmenovaná objíždka není výhodná, ne-
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bot má četná zatáčky 8 musí překonávat značné výškové rozdí-
ly c Motorová vozidla nemohou zde vyvinout větší rychlost a 
cesta ze Smíchova do Bubenče se prodlouží o 10 až 15 minut. 
Není zanedbatelná eni větší spotřeba pohonných látek, což 
v ekonomické úvaze majitelů soukromých vozidel je též závaž-
nou okolností. S řešením vlastní dopravní situace na Malé 
Straně nemá však navržený tunel v řečišti Vltavy nic společ-
ného. Naopak stavba tunelu ohrozí nejen jednotlivé památkové 
objekty na Kampě, jejíž vzrostlou vegetaci poničí, ale též po 
dobu téměř 10 let bude rušit jedinečný pohled na hradčanské 
panorama. Jsou též důvodné obavy, že výkop negativně ovlivní 
ustálený režim spodních vod v této oblasti a způsobí další 
statické ohrožení zástavby, které je již nyní kritické,např. 
v Nerudově ulici, kde v terénu nedostatečným odvodněním nastal 
na břidličném podloží pohyb zemin a tak došlo k narušení sta-
bility mnoha domů. Rovněž není jisté, jak se zachovají dřevě-
né pilony, na kterých spočívají základy Karlova mostu. Dubo-
vé rošty, po staletí zalité vodou, se po vysušení rychle roz-
padají; po této stránce projektant není sto poskytnout žáru -
ku. Navíc podivná kombinace automobilového tunelu se sběrnou 
stokou v nadloží je závažným experimentem s nejistými výsled-
ky. Při nekvalitním provedení prací bude provoz ohrožován 
nejen prosakováním říční vody, ale i fekálií, jež mají účin-
ky mnohem agresivnější. 

Klub Za starou Prahu již před rokem formuloval tyto ná-
mitky s poukazem na možnost vhodnějšího řešení Petřínským tu-
nelem. Zdůvodňovali jsme při tom vždy nutnost maximálního 
splnění požadavků motoristů, tj. zprostředkování rychlého 
průjezdu mezi Smíchovem a Prahou 6. Petřínský tunel umožní 
rychlou jízdu při nepatrném stoupání a její plynulé pokračo-
vání po nových návazných komunikacích na obou stranách. Tako-
vý provoz nemohou zaručit ani úzké ulice Smíchova s přetíže -
nými křižovatkami, ani vlásenková serpentina Chotkovy silni -
ce se dvěma ostrými zatáčkami. Trasa Malostranského tunelu 
naprosto postrádá možnost rychlého rozptylu vozidel a tak při 
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větší frekvenci se proud vozidel nutně zastaví již v těsné 
blízkosti na křižovatkách mezi Andělem a mostem Palackého .Prů 
jezd tunelem se zpomalí a nakonec se změní v popojíždění ne-
přetržité šňůry aut, jak je známo z praxe odjinud. Vždyí žád-
né vozidlo neprojede téměř lflO stupňovou zatáěku na Chotkově 
silnici více než 30ti kilometrovou rychlostí. Ta bude pak udá 
vat tempo celé trase tunelu. Kromě toho rychlost průjezdu bu 
de snižována staršími typy aut a nákladními vozidly, znatelně 
obtížněji zmáhajícími značné stoupání a serpentiny na Chotko 
vě silnici. 

Technická komise Klubu Za starou Prahu podrobně projedná 
la všechny možnosti s ohledem na kritický stav dopravy, s při 
hlédnutím ke směrnému plánu a se zvláštním zřetelem na z8cho 
vání jedinečné památkové rezervace, kterou Malá Strana beze -
sporu je. Máme na mysli zejména využití historického jádra ve 
prospěch cestovního ruchu a jeho začlenění do současného ži -
vota celé městské aglomerace, tj. modernizaci vybavení byto -
vého fondu, rekonstrukci velkých komplexů budov a paláců pro 
vědecké i kulturní organizace, obnovení historických hotelů, 
např.„U jednorožce", ttY lázních" etd. a v neposlední řadě za-
chování klidného bydliště občanů v příjemném prostředí staro-
bylých architektur. Proto po žralé úvaze doporučujeme výstav-
bu Petřínského tunelu, který má mnohem příznivější trasu bez 
složitých inženýrských problémů a umožní výstavbu nových mi -
moúrovňových komunikací se světovými parametry. 

Petřínský tunel není novinkou. Byl navržen kolektivem 
odborníků již před druhou světovou válkou a přesto, že doprav 
ní ruch zatím podstatně stoupl, lze jej s menšími změnami pou 
žít i dnes. 

Navrhujeme zaústění Petřínského tunelu v prostoru zelené 
ho svahu nad Kartouzskou ulicí za továrnou CKD TATRA SMÍCHOV 
a to tak, aby bylo využito přirozeného stoupání terénu pro 
přemostění Plzeňské třídy s přímou návazností na volné skla -



Jíávrh na řešení levobřežní automobilové dopravy 
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dištní plochy Smíchovského nádraží podél ulic Radlické a 
Křížové. Tato nová čtyřproudová komunikace je vedena po esta-
kádě málo zastavěnými ulicemi a přes nevyhovující tovární ob-
jekty, s jejichž likvidací je výhledově počítáno. Pro stsvbu 
v první etapě postačilo by prolomit tovární komplex ČKD TAT-
RA SMÍCHOV v Šíři cca 18 metrů. Estakáda zde vede ve výši 6 
až 7 metrů, takže nenaruší provozní souvislost objektu. Nová 
komunikace také vhodně naváže na Zbraslavskou výpadovou sil-
nici č.4 a na nově plánovanou silnici E-12 směrem na Plzeň. 
Ve vnitřní městské oblosti zprostředkuje odbočkou po okraji 
náměstí 14.října spojku na Jiráskův most a přes nový most v 
Podolí na pravý břeh Vltavy směrem na Jižní město a dálnici 
Praha - Brno. 

Vyústění Petřínského tunelu v Praze 6 je opět situováno 
do volných'prostor u nádraží Dejvice, přibližně v úrovni ko-
le jiště. Vzhledem k předpokládané likvidaci železniční tratě, 
která má v budoucnu končit ve Veleslavíně, lze po jejím tě-
lese výhodně vést autostrádu do Holešovic, Libně a Severního 
města. Velké prostory Dejvického nádraží a přilehlé plochy 
zahradnictví lze využít pro mimoúrovňové křížení komunikací 
směrem na Podbabu a po trati na Červený vrch přes Veleslavín 
k letišti. Okamžité rozptýlení proudu vozidel třemi směry po 
nových návazných komunikacích vyřeší svízelnou dopravní si -
tuaci v prostoru Prašného mostu 8 podstatně přispěje ke zvý-
šení průjezdní rychlosti tunelem. Doprava mimoúrovňovými tra-
sami na obou koncích Petřínského tunelu prakticky tské vyře-
ší spojení mezi severním a jižním okrajem Prshy a zlepší mož-
nosti napojení na III.severojižní magistrálu. 

Návrh Petřínského tunelu též plně respektuje tíživou by-
tovou situaci hlavního města, která by byle neúměrně zhoršena 
demolicemi velkých domovních bloků v samém centru Prahy na 
Janáčkově nábřeží. Petřínský tunel uvažuje s d8lŠím rozšiřo-
váním smíchovských ulic, které ponechává pouze pro místní cí-
lovou dopravu. Malostranský tunel naopak boří zachovalé hod-
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notné novorenesanční domy, zatím co nevyhovující objekty před-
městské smíchovské zástavby ponechává. Takovým způsobem se už 
nikde na světě městská doprava neřeší. Východiskem .je pouze 
vybudování nových mimoúrovňových komunikací s využitím asa-
načních ploch a volných prostorů..Petřínský tunel též pod -
póruje rekonstrukci pražského železničního uzlu, nebot již 
nyní počítá s postupným přesunutím odstavných kolejišt a 
skladovních prostor na periferii a do okolí Prahy / Krč,Bě-
chovice, Radotín atd/. 

Délka navrhovaného Petřínského tunelu dosahuje cca 2000 
metrů. Bude tedy delší než tzv.Malostranský. Výškový rozdíl 
mezi smíchovskou stranou a vyústěním u Dejvického nádraží ne-
překročí 20 metrů, což se v celkové délce trasy prakticky ne-
projeví. Petřínský tunel zaústuje na smíchovské straně na 
výškové kótě 212 metrů, těsně pod ulicí Holečkovou, podchází 
Kinského sady / přibližně 2 5 metrů stranou od Národopisného 
muzea - vily Kinských /, pokračuje ve velké hloubce pod masi-
vem Petřína, Seminářskou zshradou nad nemocnicí / zde cca 20 
až 23 metrů pod ulicí Vlašskou / a opět prochází ve velké 
hloubce pod Hradčany v prostoru Kapucínské zahrady a pod lum— 
beho zahradami. Vyústí pak pod Prašným mostem přibližně ná 
počátku kolejiště Dejvického nádraží, na kotě 231 metrů.Tra-
sa tunelu je vedena ve tvaru mírného ,TS" tak, aby vyústěním 
výhodně navázala na hlavní směry komunikací v obou koncích 
a aby kolmé odvětrávací šachty mohly využít výhodného teré-
nu Petřína. Větrací systémy budou zde působit do značné mí-
ry přirozeným tahem jako u vysokých komínů. Trasa tunelu po-
skytuje dostatek možností pro nenápadné vyústění šachet v sa-
dech a zahradách, pod nimiž tunel prochází a kde i po strán-
ce estetické lze větrací komíny maximálně krýt kulisou stro-
moví a keřů, případně i vhodnou okolní zástavbou. Při vrcho-
lu kopcovitého okraje vltavské kotliny je též rozptyl exha -
lací větrem mnohem snadnější a situování komínů do zelených 
prostor podstatně ztlumí hluk ventilátorů hradbou vegetace. 



- 79 -

Velkou a zvlášt ocenitelnou výhodou Petřínského tunelu 
je i skutečnost, že vlastní tunelování vůbec neohrozí dopra-
vu v ulicích. Přímá návaznost na kolejiště Smíchovského nádra-
ží a na Kladenskou traí v Dejvicích umožní odvoz vytěžené su-
ti železničními vagony na skládky mimo město. Také přísun sta-
vebnin po kolejích sníží nároky na skladovací prostory v obvo-
du staveniště, nebo*? stavební díly nebo prefabrikáty bude mož-
no přivážet přímo z výrobních závodů s využitím odstavných ko-
le jiší v Radotíně a ve Veleslavíně, bez meziskládek. Ražení 
šachty ve velké hloubce neohrozí také nijak inženýrské sítě 
a uspoří tak jejich nákladné překládky, které jsou největší 
brzdou stavby pr*žského metra, nehledě na značné finanční ná-
klady s tím spojené. 

Dalším kladem Petřínského tunelu je naprosté vyloučení 
automobilové nákladní dopravy na staveniště, která podle zkur-
šeností nejvíce poškozuje povrch ulic a staticky ohrožuje okol-
ní zástavbu. Těžká vozidla a stavební stroje znečisíují přileh-
lé komunikace a znepříjemňují obyvatelstvu bydlení. Důvodně se 
obáváme, že právě tyto druhotné vlivy by se tíživě projevily 
při realizaci Malostranského tunelu a staly by se zdrojem dal-
ších, tzv. neplánovaných demolic, které by si stavba ve svém 
průběhu vynutila. Dosavadní zkušenosti při výstavbě metra ty-
to obavy potvrzují. 

Členitý terén pražské aglomerace, s velkými výškovými 
rozdíly, zejména na levém břehu Vltavy, lze zvládnout vhodným 
tunelováním a přemosťováním příčných údolí. Takový postup po-
važuje Klub Za sterou Prahu za nejvhodnější a nejvýhodnější 
řešení pražských dopravních problémů. Proto také vhodným do-
plňkem funkce Petřínského tunelu bude později tunel Strahov-
ský i který by byl ražen od křižovatky Parléřovy ulice s třídou 
Pionýrů pískovcovou krou pod Strahovským stadiónem a vyústil 
by pod usedlostí Velká Palata na smíchovské straně. Odtud by 
pokračovala trasa komunikace po mostě přes Fošířské údolí na 
protější svah směrem k nové dálnici u Butovlc. 
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Výsledným řešením, k němuž směřujeme stavbou metra je 
oproštění vnitřního města od průjezdné dopravy. Chceme zde vy-
tvořit nákupní a společenské centrum, s využitím komunikací pro 
pěší v úzkých ulicích. Široká nábřeží jsou Ideálním místem pro 
vyhlídkové promenády, z nichž budou kolejová vozidla vyloučena. 
Obsluha těmito dopravními prostředky bude postupně přenesena 
na metro a okrajovou doprsvu autobusy. Petřínský tunel pak vy-
tvoří důležitou část dopravního okruhu na levém břehu Vltavy. 

Klub Za sterou Prahu předkládá návrh Petřínského tunelu 
k projednání na širším fóru s připuštěním oponentury nejen tech-
nických a dopravních odborníků, ale i pracovníků památkové péče 
a celé kulturní veřejnosti. Tak závažný projekt, jako je stavba 
tunelu, nemůže a nesmí být jednostranně zdůvodňován naléhavou 
potřebou automobilového průtahu a kanalizační stokou. Zásah, 
který tak radikálně mění staletý vývoj vltavské kotliny, musí 
počítat s všestrannou kritikou a musí v ní obstát. 

V Praze, květen 1970 

PfÍEDSEDNTCTVO A DOMÁCÍ- RADA 
KXtTBU ZA STAROU PRAHU 
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ZDENEK DUŠEK 

K OTÁZCE STARÝCH HfrBITOVU 

Listujeme-li staršími věstníky Klubu Za starou Prahu, 
setkáváme se velmi často s články o starých hřbitovech, zejmé-
na pražských. Pro nezesvěcence nejsou totič hřbitovy pouze ro-
mantickým prostředím vzpomínek s množstvím náhrobků a rezavých 
křížů, nebo jen místem odpočinku pro hrstku starých lidí, kte-
ří hledají za hřbitovní zdí odpolední klid, jež tak kontrastu-
je s moderním životem a frekvencí rušných ulic v blízkém okolí. 

Hrobky a zachovalé pomníky jsou jedinečným dokladem vý-
voje funerální plastiky. Náhrobní nápisy zachycují řečí své 
doby rodopisy minulých generací i celou řadu jmén zasloužilých 
lidí, kteří přispěli k našemu národnímu obrození v minulých 
dvou stoletích. 

Vývoj hřbitovů v naší zemi byl přibližně všude stejný. 
Průkopnické myšlenky josefinismu, který začal uvádět v život 
zásady moderní hygieny, formulovaly první předpisy i nařízení 
o pohřbívání. Zákonem bylo zrušeno obvyklé pohřbívání ve měs-
tě kolem kostelů a hřbitovům bylo vyhrazeno místo daleko za 
hradbami města. 

V Praze byl založen Malostranský hřbitov pro občany 
žijící na levém břehu Vltavy. Pohřebištěm pro pravou stranu 
řeky se staly Olšany, založené kolem kostelíka sv.Rochá již 
v roce 1680 v době velkého moru v Praze. Kromě obětí morových 
nákaz byla zde pohřbívána chudina, zpravidla do hromadných 
hrobů, neboí neměla peněz na drahá místa kolem kostelům Po vy-
hlášení císařského nařízení se staly dnem 1.července I787 vše-
obecným pohřebištěm. Oba tyto hřbitovy byly ovšem jen pro ke -
toliký, pro protestanty byl zřízen hřbitov v Karlině, pro ži -
dy poblíž Olšan a vojáci byli pohřbíváni bud v Karlině, nebo 



- 82 -

glacis mezi dvěma baštami za Strahovskou branou. Pokroková 
rázná opatření císaře nás bohužel však připravila o mnoho vý-
znamných náhrobků z velkého počtu městských hřbitovů. Když by-
ly tyto hřbitovy velmi nešetrným způsobem rušeny, mnoho cen-
ných mramorových desek bylo použito do základů novostaveb ne-
bo k dláždění nových veřejných prostranství. Prakticky se do-
chovaly jen ty náhrobky, které byly umístěny na kostelních 
zdích a též hrobky uvnitř kostelů, pokud ovšem nebyly zničeny 
později při úpravách a přestavbách v druhé polovině 19.stole-
tí. Bylo zničeno tak mnoho dokladů o vysoké úrovni uměleckých 
řemesel a o bohaté topogrpfii stsrých měšťanských rodin. 

Nejstarší vývoj můžeme tedy sledovat už jen na Malostran-
ském hřbitově a na Olšpnech. Postupné rozšiřování hřbitovů da-
lo svým architektonickým ztvárněním tomuto prostředí jednotný 
ráz, který spolu s typickou vegetací ještě dnes vyvolává zá -
jem veřejnosti svou plastickou náplní. 

Rozvoj města, však i tyto hřbitovy přiblížil k obytným 
domům. Malostranský hřbitov byl obklíčen činžáky mnohem dříve, 
než Olšany. Jeho poloha mezi černým vrchem a plzeňskou výpado-
vou silnicí je stále více tísněna ve prospěch komunikací. Již 
před válkou musel ustoupit o několik metrů Plzeňské třídě a 
naposledy byl okleštěn asi před 15. lety zbořením ohradní zdi, 
o jejíž obnovu Klub Za starou Prahu dlouho mamě usiloval.Ote-
vřená plocha hřbitova přinesls těžké oběti nezájmu národního 
výboru i veřejnosti. Byl několikráte devastován, desítky ná-
hrobků a plastik bylo poškozeno a zničeno. Teprve po dlouhém 
úsilí o nápravu byl nedávno postaven železný plot, jež je z 
části provizorní; nemůžeme být zcela spokojeni se současným 
stavem, neboí hřbitov je uzavřený útvar, který má být zacho-
ván v původní formě. 

Rovněž Olšanský hřbitov je dlouho v popředí zájmu Klubu Za 
starou Prahu. Stovky hrobek zde dotváří zdi mezi jednotlivými 
odděleními a tisíce plastik udává vkus a náladu doby od pozd-
ního baroka až po vyzrálá díla české novorenežence z konce mi-
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nulého století. Mnohé z nich nesou na svých soklech jména vý-
značných sochařských dílen a nechybí ani slušný počet origi-
nálů Přachnera, Lederer8f Malínského a bratří Maxů. Kromě to-
ho je zde celá řada anonymních kopií vytvořených podle vzorů, 
jež udávaly Praze vkus Berlína, Vratislavi či Vídně. Reziví 
zde mnoho litinových desek, bohatě členěných zábradlí a tisí-
ce křížů, vyrobených v malých slévárnách na celém území Cech 
a Moravy. To vše vytváří neopakovatelné prostředí, jež pozna-
menala každá doba svým způsobem zpracování, typickým materiá-
lem i vkusem. 

Pro znalce staré Prehy jsou zde rozvinuty tisíce rodokme-
nů staropražských rodin a četná jména, se kterými se setkává-
me v románeoh a povídkách a jež jsou nám blízká svými osudy, 
jak je vylíčili naši přední spisovatelé, čtenář Jiráskova 
F.l.Věka zde najde hrob guberniálního rady Krtičky z Jadenu 
a staří pamětníci první světové války se neopomenou zastavit 
u krásné mramorové plastiky P.Rouse na hrobce rodiny Hrdličko-
vy, aby si povyprávěli o neuvěřitelné předtuše matky mladého 
poručíka, který se zastřelil z neštastné lásky. 

Nápisy zaznamenaly věrně průběh složité národnostní pře-
měny v minulých stoletích, zejména v druhé polovině století 
devatenáctého, kdy se Praha zbavovala německého nátěru. Zko-
molená česká jména psaná kostrbatým švabachem se od roku 1848 
postupně vracela k latince a k ztraceným háčkům a čárkám, i 
když dosud zůstávají přizdobena tituly a řády c.k. mocnářství. 
Konec minulého století je už zachycen v plné slávě na honos-
ných hrobkách pražských primátorů, zbohatlých živnostníků a 
průmyslníků, kteří se až i po smrti společensky vyrovnávali 
s patricijskými hrobkami německých rodin. Hrobky představite-
lů českého národního života s mohutnými obelisky, Rohatě zdo-
bené bronzem, staly se cíl^m mohutných manifestací, jakýmisi 
poutními místy našich dědečků a pradědečků. Pomáhaly sílit 
sebevědomí české Prshy, jež se už nepotřebovala krčit v ústra-
ní a zabírala nejlepší místa na stále rozšiřovaných plochách 
rostoucího hřbitova. 
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Přesto, že tomu není tak dávno, kdy byly Olšanské hřbi-
tovy na periferii městě, je dnes jejich poloha skutečně úcty-
hodná a může sloužit ještě celou řadu let. Avšak odbouráním 
zdi kolem prvního oddělení u kostelíka sv. Rochá bylo zaháje-
no ničení plastik nejstarší části tohoto hřbitova. Zbylé ná-
hrobky, značné umělecké ceny, mohou být zachráněny jen pře -
nesením na II.nebo III. část za ohradní ze3. Ale ani zde ne -
najdou bezpečné útočiště. V místech dětského hříště poblíž 
Flory je ohradní zeč( velmi nízká a láká přelézání k dobrodruž-
ným honičkám po střechách hrobek a k rozbíjení sochařské vý -
zdoby. Většina hrobů je dnes už zcela devastována. Poblíž ne-
najdeme žádnou plastiku, jež by nebyla poškozena. Před něko -
lika měsíci byly zničeny sochy v třídílné nice rodinné hrob -
ky Veithovy, známého mecenáše umělců a nadšeného vlastence, 
který zamýšlel na svém liběchovském panství zřídit mohutnou 
stavbu Slavína, pro kterou objednal celou řadu soch v umělec-
ké dílně Schwanthalerově v Mnichově. Nebude dlouho trvat a 
většina snímků ze starých průvodců po Olšanech bude jen archiv-
ním dokladem. Nezkrotitelná vášeň bezhlavého ničení, ku které-
mu lidstvo odedávna inklinovalo, má zde volné pole působnosti. 
A co nezničí přímo lidská ruka, to podléhá pomalu zkáze vli-
vem povětrnosti a nedostatečnou údržbou. Okapy hrobek jsou za-
neseny, krytina poničena a voda rozrušuje zdivo a ničí vnitř-
ní výzdobu. Zčásti Be přičiňují o destrukce i neukáznění ná-
vštěvníci a různé kriminální živly, jež zde nacházejí útočiš-
tě. 

Tristní stav Olšanského hřbitova vyvolal v nedávné době 
oelou řadu protestů, jak Klubu Za starou Prahu a jiných pa-
mátkářských organizací, tak i jednotlivců. 0 jeho osud se si-
ce zajímala kulturní komise Obvodního národního výboru Praha 
3, ale všechna jednání skončila na neřešitelnosti složitých 
otázek vlastnických vztahů, nedostatku pracovníků hřbitovní 
správy a stavebních kapacit i na neobvyklém způsobu vyřizová-
ní stížností a připomínek pdminis trati vní cestou. Jak si ji -
nak můžeme vysvětlit nedůstojný stav míst, kde odpočívá řada 



buditelů a veřejných pracovníků, kterým vděčíme ze zachování 
národní svébytnosti? Jak je možné, že většina z nás chodí ko 
lem a ani se už nepozastavuje nad smutnou zkázou kulturních 
hodnot? Nanejvýše se občas vyburcuje úzký zájem veřejnosti 
oslavou zaokrouhleného výročí položením věnce, což obstará 
příslušná veřejná organizace, nebo filmovým zpracováním ži-
votopisu známé osobnosti. Naposledy byl takto poctěn hrob vy 
nálezce Jos.Božka. Průmyslová škola, aby uctila památku prů-
kopníka moderní techniky, upravila náhrobní kámen a očistila 
litinové zábradlí. Sama sebe oslavila záznamem o tomto šle -
chetném činu na spo'dní části desky. Od té doby je hrob opět 
ponechán svému osudu. 

Ochrana a údržba starých hřbitovů není jen otázkou za -
jištění pracovních sil a nařízením této péče památkovým zá -
koněm. Je to nejen složitý problém umělecko-historický,archi 
tektonický a památkářský, ale především je to mravní závazek 
jehož normy lze velmi těžko vyjádřit literou zákona. Je k to 
mu zapotřebí značných znalostí z oboru kultury v nejširším 
kontextu, jež nemůže sám obsáhnouti ani odborný precovník. 
Postrádáme zde velmi těžce činnost Svatoboru, který se v mi-
nulosti staral o hroby významných osobností a zajišťoval dů-
stojnou úpravu celých částí hřbitovů. 

Klub Za starou Prahu vždy vyjadřoval názor, že péče o 
staré hřbitovy je nedělitelnou součástí kultury národa a má 
být i v moderní době výrazem úety k mrtvým. Péče o hřbitovy 
byla ještě na počátku tohoto století mravním závazkem každé 
obce, jež pečovala o zachování klidu a důstojného prostředí 
hřbitova. Bohužel tato péče zmizela nejen v Praze, ale i na 
venkově. 

Viděli jsme, jak negativně se projevily pokrokové ná-
zory josefínské, které měly jistě své opodstatnění ve měs -
tech, kde nebylo vodovodů a kanalizace. Je však nepochopitel 
aé, aby na konci 20.století trval hygienik na předpisu, že 
pohřebiště musí být vzdáleno alaspon 200 metrů od lidských 
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obydlí, když v Praze nejsou studny a voda z městského vodo-
vodu se Často k pití ani nedá používat. Přitom mu nevadí, 
aby často na infikované půdě zrušených částí hřbitova byla 
zřizována dětská hříště ! 

Obrovské plochy uzavřené zeleně uprostřed města jsou 
posledním útočištěm mizejícího ptactva, které sem uniká před 
hlukem z otevřených parků a zkomír8jících stromů, zbývajících 
ve frekventovaných ulicích. 

Staré hřbitovy, a to nejen Olšany, jsou pro Prahu nena-
hraditelným lapidariem osudů minulých generací, jež nesmí být 
lehkomyslně zničeno. Měly by se státi národní kulturní pamáV 
kou, jež bude trvalým pramenem poznávání sociálního a umělec-
kého vývoje města. I zrušená oddělení žijí rytmem prošlých 
generací, názorně doplňují mozaiku dějin Prahy i historii je-
jích obyvatel ve všech stádiích společenského vývoje. 
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ALOIS KUBÍČEK : 

MfiD®rá KRYTINY 

Krásná světlá zelen měděnek na pražských věžích a stře-
chách je jedním z pitoreskních půvabů pražských panoramatic-
kých nadhledů. Kdo z nás pamatuje ještě Prahu před rokem 1Q14 
ví, že těchto zelených střech a věží bývalo více, než je dnes. 
Přišla první světová válka a s ní velká potřeba mědi. Přišly 
proto i rekvizice tohoto kovu, uložené a až příliš horlivě 
prováděné pražským společenstvem klempířů. Nikdo si tehdy ne-
byl jist před touto zkázou trvalých krytin a žlabů, která po-
stihla mnoho soukromých a žel i monumentálních budov. Po ochu-
zení Umělecko-průmyslového muzea mělo být dokonce sáhnuto i 
na samotné Národní divadlo! Jedině účinné intervenci technic-
kého správce Národního divadla arch.Karla Skopce ve Vídni u 
dvorního rady Ing. Antonína Sklenáře, šťastnou shodou s ním 
příbuzného,' se podařilo ministerským zákrokem zabránit této 
katastrofě. 

Ztracená měd byla nahrazována železným plechem, natřeným 
křiklavou zelení, k veliké škodě jak v trvanlivosti klempíř-
ských prací, tak ovšem i vzhledu pražských architektonických 
dominant, zbavených nenapodobitelně krásné měděnky. 

Za první republiky se udržoval předsudek, že změna praž-
ského ovzduší bude bránit dalšímu tvoření tohoto půvabného 
oxydu. Byl to omyl, dnes vidíme, že měděnka se tvoří dále. 

Pražskému památkovému středisku podařilo se někde mědě-
nou krytinu obnovit. Někde však je nedostatek této krytiny 
vzhledové zvláště nepřij<-mný, n8př. na nepěkně natřené helmi-
ci kostela sv.Tomáše. Také na Starém Městě by leckterá věž 
zasluhovala měděný, trvalý a na staletí úsporný kryt. 



7 y j o i á k . -
jcjja 
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FRANTIŠEK PETROUSEK : 

STRAHOVSKÝ AREÍI VOLÍ PO NXPRATB 

V poválečném období vzbudil velký zájem veřejnosti areál 
bývalého kláštera premonstrátů na Strahově, kde rozsáhlý průz-
kum odhalil původní románskou architekturu, kterou je možno 
řadit k nejvýznačnějším archeologickým objevům přítomné doby. 
Stavba započatá a z převážné části dokončená za vlády krále 
Vladislava II., je vynikajícím příkladem české stavební kul-
tury 12.věku. I pozdější zásahy, vynucené potřebami kláštera, 
dosáhly zcela mimořádné úrovně a jsou v souladu s románským 
celkem. V klášteře je známá knihovna s jedinečnou sbírkou sta-
rých rukopisů, inkunábulí, rytin a množství spisů. Při barok-
ní bráně do klášterního nádvoří, ozdobené sochami, je koste -
lík sv.Rochá z doby Rudolfa II. 

Není ovšem účelem této stati popisovat historicko-uměléč-
kou a architektonickou stránku klášterního areálu, i když se 
jedná o mimořádně význsmnou památku našeho hlavního města. 

Bývalý- klášter byl po průzkumu velkým nákladem restauro-
ván a je v něm umístěn Památník národního písemniství. Rovněž 
oprava vnější části chrámu Panny Marie byla již vcelku dokon-
čena a nyní pokračují ještě práce - i když velmi pomalým tem-
pem - na kostelíku sv.Rocî a. 

Hlavní brána byla před léty značně poškozena těžkými ná-
kladními vozidly. Po protestu Klubu Za starou Prahu a pražské 
veřejnosti byla značným nákladem opravena. Klub však dosud 
bezvýsledně usiluje o to, aby byl vydán zákaz vjezdu vozidel 
nad 1 1/2 t. do celého areálu, neboí ostění brány je již opět 
rozrušeno. Bude-li dopTPVQ dosavadním způsobem pokračovat, 
octne se brána brzy opět v havarijním stavu. 
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Nádvoří, které bývalo klidným idylickým prostředím, je 
v současné době zaplněno parkujícími autobusy, které ztěžu-
jí bezpečný průchod návštěvníků, kteří sem přicházejí z ce-
lé naší vlasti i ze zahraničí. 

Kdo zodpovídá zs tento stav? Památník národního písem-
nictví pečuje pouze o bývalé klášterní budovy, chrám Panny 
Marie spravuje farní úřad a celé rozsáhlé nádvoří je bez DB-
jitele. Dokonce je tento zcela uzavřený prostor označován za 
„veřejné prostranství". Ĵ VŠP k i v takovém případě se musí o 
veřejné prostranství někdo starat ! 

Další připomínky uvádějí, že bývalé hospodářské budovy 
užívá taneční soubor, kterému patří též parkující autobusy. 
Pak je ovšem třeba, aby tento soubor měl sklad kostýmů v ji-
ném objektu, kde budou moci být umístěny i autobusy. Zároveň 
je nutné vydat zákaz parkování pro všechna vozidla v celém 
prostoru strahovského nádvoří a dodržování zákazu přísně 
kontrolovat. Není přece možné, aby pro nedostatek finančních 
prostředků a stavebních kapacit mnoho vzácných památek chát-
ralo a současně aby objekty, značným nákladem již opravené, 
byly znovu soustavně ničeny. 
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BOHUMÍR KOZÁK l 

TECHNIKA OCHRANY STAVEBNÍCH PAMÁTEK 

Členové Klubu Za starou Prahu a čtenáři Zpráv jistě dob-
ře vědí, že ochrana cenných stavebních děl nespočívá v pouhém 
zatření spár a trhlin, stržení profilů a v nabarvení průčelí o 
Také že nestačí ochránit budovu před ničivými účinky vody 
svrchní i spodní, ač ovšem práce pokrývečů, klempířů a ostat-
ních zkušených nepřátel vlhka ve všech jeho zkázonosných for-
mách je prvním nezbytným předpokladem stavební ochrany budovy 
staré i nové, památné i jen běžně užitkové. 

To jsou jen primární opatření pro vlastní památkářskou 
ochrannou práci, jež teprve potom nastává a nikterak není jed-
noduchá. Je to nejen dílo stavebně technické, ale nyní již slo-
žitá práce vědecká, kolektivní dílo historiků, archeologů, 
architektů, statiků, chemiků, geologů a podle místní potřeby 
ještě i dalších specialistů. 

Před návrhem konečné stavební úpravy a údržby chráněného 
stavebního díla je nutný všestranný hloubkový průzkum, jehož 
rezultát je podkladem pro vypracování projektu. Tento průzkum 
zahrnuje zjištění dějin budovy, původního jejího investora i 
všech pozdějších, architektonického tvůrce nebo tvůrců,původ-
ní nebo časem pozměňované poslání podle hospodářského a kul -
turního milieu dob, jimiž stavební dílo procházelo a bylo po-
stupně určováno a upravováno. Při těchto změnách stavba pod-
léhala rozmanitým společenským kontextům a potřebám, kterým 
bylo vyhovováno rozličnými autory, umělci a staviteli podle 
soudobých požadavků stylů a stavebních technik. Tu se uplat-
ní průzkum archeologa a architekta. Ti posoudí urbanistické 
zařazení budovy do prostředí, uměleckou úroveň a závažnost 
díla i všech pozdějších adeptací. Bývá jich často několik;eta-
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py se neohledne a podle nynějších našich hledisek i nešetr-
ně vzájemně překrývají. Je třeb* zjistit, co z toho všeho je 
.možno a nutno jako nejzávažnější hodnotu uchovat a čeho se 
-někdy s těžkým srdcem - i vzdát. Až k jaké hranici je v jed-
notlivých případech přípustno jiti k ochraně dochovaného sta-
vu nebo co připustit v možných doplňcích. Tu je třeba opatr -
nosti a svědomitosti. 

Památná stavba je historickým a kulturním dokumentem 
autentickým a kronikou často pravdivější než mnohá tendenč-
ní listinná zpráva. Tekovou je ovšem jen ve své původní for-
mě a hmotě, neboí novými doplňky tuto cennou vlastnost ztrácí. 

Zjištění původního materiálu a užitých technik je úkolem 
technologických a chemických průzkumů. Analyzují se fyzikální 
vlastnosti původních i pozdějších staviv, malt, omítek, kame-
ne, keramiky, kovů, dřeva. Podle výsledků těchto zkoušek a 
podle technik zpracování je možno časově přesně zařsdit dobu 
vzniku a všech dalších etap stavebního díla. Prozkoumají se 
užité materiály podle fyzikálních vlastností,podle jejich 
trvalosti a vzdornosti proti rušivým vlivům, jejichž agrese 
v současné průmyslové době stoupá. Podle toho je pak třeba 
vyhledat a určit doplňkové stavební hmoty stejných nebo co 
možno příbuzných fyzických i vzhledových vlastností. 

Teprve po zjištění všech těchto údajů lze přikročit k 
práci na návrhu rest8urgce,kde jich má být všestranně využito. 
A stavební i řemeslné provedení tohoto návrhu předpokládá sa-
mozřejmě svědomitou a pozornou práci s důrazem nikoliv na 
kvantitu, ale na kvalitu. 

Snad by bylo možno ještě na okraji říci, že historický 
a archeologický průzkum dává Často netušené a zajímavé průhle-
dy do mnohých peripetií minulosti. Dějiny památné budovy býva-
jí takřka pohotovým materiálem a osnovou pro literární zpraco-
vání. Ale to již je umělecká stránka věci, jež se vymyká ze 
suchého tématu tohoto článku. 
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KABEL KREJČÍ- : 

MÁCHOVSKÁ ttDUŠIČKY" HA PRAŽSKÝCH HŘBITOVECH 

Staří Pražané a příslušníci usedlých pražských rodin zna-
jí a dodnes zachovávají dávný zvyk jarní hřbitovní slavnosti, 
jakési obdoby podzimních „dušiček". Slavnost se nazývá „májo-
vá" - nejstarší občané, dnes již vymírající generace,ve vzpo-
mínce na někdejší utrakvistickou Prahu říkají ještě „majfest" 
a koná se však vždy některou neděli koncem června. Je tomu 
tak od nepaměti a náplň slavnosti se jeví tak přirozená, že 
nikoho ani nenapadne uvažovat, odkud se to vzalo a málokdo 
se pozastaví nad nesrovnalostí mezi názvem a skutečným datem 
konání. 

Avšak jako všechno pozemské i pražská „májová slavnost" 
má svůj počátek, který vrhá zajímavé světlo ne její smysl a 
na atmosféru doby, kdy vznikla. Před třemi léty měly pražské 
jarní „dušičky" dokonce jubileum. 

Bylo to před 163 léty, roku 1807, tehdy opravdu l.máje, 
kdy poprvé vyšel z kostelíka na malostranském hřbitově v Ko-
šířích průvod, vedený strahovským opatem /premonstráti mají 
na tomto hřbitově svou hrobku/, jehož jádro tvořilo 24 bíle 
oděných dívek, které obsypávaly hroby růžemi a zpívaly přitom 
písně, zvláší k tomu účelu skládané iniciátorem slavnosti. 

Tímto vlastním původcem a po řadu desítiletí režisérem 
obřadu byl pražský malíř a literát Václav František Veleba 
/1785-1856/. Jeho jméno dnes už široké veřejnosti nic neří-
ká, je však dobře známo milovníkům Pragensií, zejména každé-
mu, kdo se zabývá staropražskou ikonografií. Veleba /na titul-
ních listech Welleba/ vydal totiž několik knížek o pražských 
památkách, zejména také popis Karlova mostu, vyzdobený 37 ry-
tinami, zachycujícími vzhled mostu a všech jeho sousoší na 
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rozhraní 18* a 19.století, 
Kromě písní skládal Veleba k slavnosti každoročně i ná-

bo žensko-filosofické úvahy, které byly tištěny jtíko letáky 
a na slavnosti prodávány ve prospěch dobročinných účelů.Již 
svými tituly, jako „Css 8 věčnost", „Kolébka rakev", „Zivot-
dech",„Vůdčí hvězdy naší noci", „Zrození, život a smrt" a 
pod., zejména pak celým svým obsahem a laděním zasazují tyto 
úvahy slavnost do rámce doby a ukazují vlastní záměr autora 
myšlénky. 

Na rozdíl od podzimních „dušiček" barokních, které upro-
střed odumírající přírody stavěly člověku před oči symboly 
smrti, zmaru a pomíjejícnosti všeho pozemského, spojovala „má-
jová slavnost" svou jarní scenerií a květinovými symboly smu-
tek hrobů s utěšující myšlénkou na splynutí pomíjejícího ži -
vota člověka s věčně se obnovující přírodou a nadějí na vzkří-
šení; původně se také tato slevnost nazývala „slavností zmrt-
výchvstání" . 

Tak tu v prosté slavnosti je skryt protikladný výraz dvou 
epoch, dvojího různého, byí vzájemně se nevylučujícího nazí -
rání na život a na smrt, dvojího kultu zemřelých. Mluví k nám 
ranný romantismus, rodící se ze symbiózy dožívajícího baroka 
a věku osvícenství; zaznívají tu již tony, které se pak plně 
rozezvučely v poezii Máchově, zvláště slavnou apostrofou "ze-
mě krásné, země milované", v níž se odsouzenec smiřuje s ngrš-
lenkou smrti. 

Odtud také snadno můžeme vyvodit odpověí, proč „májová" 
slavnost se koná koncem června. Na datech Velebových letáčků 
můžeme sledovat, jak datum slavnosti přeskakovalo na různé 
dny, patrně podle toho, jsk rychle se kterého roku probouze-
la jarní příroda, zároveň se však posouvalo stále dál, jak 
přibývalo hrobů. Hosti hřbitov malostranský, slavnost se od-
tud rozšířila na Olšany a později na Malvazinka, patrně i na 
jiné pražské hřbitovy, až májová příroda už nestačila splnit 
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stále rostoucí potřebu dodávky růží a tak se slavnost přesu-
nula na konec června. Svým názvem ovšem dále aspoň metaforic-
ky připomíná svůj «májový,ř, tj. jarní hlubší smysl. 

Onen ráz máchovské romantiky, z níž vyšla i májová slav-
nost hrobů a květin, ještě donedávna krásně uchoval starý hřbi-
tůvek, ňa němž se poprvé konala; až v poslední době několikerý 
úspěšný zásah chuligánů pomohl k vítězství myšlence, aby se 
poetický památník doby Máchovy a Nerudovy proměnil v banální 
předměstský parčík. Je to škoda! 

Dnes z této stylově působící památky zůstalo jen torzo, 
které ovšem i tak má svou velkou cenu. Je si jen přáti, aby 
velmi opožděné ohrazení hřbitova, o něž Klub Za starou Prahu 
už desetiletí usiloval, uchránilo aspoň tyto skromné zbytfcy 
před dalším ničením, af již násilnou devastací nebo nevhodný-
mi a nestylovými dalšími úpravami. 
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MILOŠ ENDLER : 

O TQMÁSSKŽ MAHABHAR/TS VE VZPOMÍNKÁCH 

JLGÍHO KARÁSKA ZE LVOVI C A TAKÉ JINAK 

Po několikaletých liknavě prováděných opravách se koneč-
ně opět otevřely brány staroslavného pivovaru „U sv. Tomáše" 
v Letenské ulici na Malé Straně. Přesněji řečeno, brány bý -
valého pivovaru, neboť nyní vedou pouze do zahrady a k hos -
tincím, které zde po pivovpru zbyly. Nepravidelným nádvořím 
neválí se již oblaka páry čerstvé várky, nečpí kouř ze smo -
lou požehovaných sudů a průjezdem neline se do okolí typic -
ká vůně sladu. Proslavené těžké tomášské pivo se zde již té-
měř čtvrt století nevaří a mok, který se tu nyní čepuje, vy-
rábí podle moderní technologie pivovar v Bráníku. Nejsa znal-
cem, ani pamětníkem, nemohu posoudit, zda se jakostí i chutí 
vyrovná původnímu tomášskému pivu, ale po stránce historické 
a nesporně i z důvodů cizineckého ruchu je třeba litovat, že 
Malá Strana přišla o takovou znamenitost, zejména když z 
vnitropražských pivovarů, kterých ještě počátkem tohoto sto-
letí byl značný počet a z nichž byl „Tomáš" nejstarším,udr 
žel se v provozu pouze jeho o něco mladší konkurent - pivo -
var „U Fleků". Přesto vše je znovuotevření tomášských hostě-
nic vítáno, protože po zániku mnoha malostranských hospůdek 
i menších restauračních podniků bylo dočasné vyřazení Tomáše 
silně pociťováno jako delší nedostatek pohostinnosti této "vy-
soce přitažlivé a návštěvníky Prahy hromadně vyhledávané 
oblasti. 

Znovuotevření hoštěnic svádí však též k historickým 
reminiscencím, neboť minulost celého někdejšího pivovarského 
areálu sáhá až do 14.století a osudy pivovaru byly téměř až 
po současnost úzce spjaty s klášterem řehole otců augustiánů 
od sv,Tomáše, kteří byli po staletí držiteli várečného práva. 
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Než zabývat se podrobně touto bohatou minulostí bylo by příliš 
obsáhlé. Postačí, že obnovením hostinského provozu tttJ Tomáše" 
naskytla se vhodná příležitost k oživení vzpomínek na ono 
období v historii pivovaru, kdy se koncem minulého stole tí 
pod klenbou jedné z hostěnic scházela svérázná společnost, 
mající cizokrajný název, přijatý z indického bájesloví "MAHAB-
RARÍTA 

Nejen názvem, ale především svým charakterem odlišovala 
se tato společnost od všech tehdy velmi rozšířených stolních 
tipivních" společností. Její členové - umělci, literáti i her-
ci namnoze výrazně zasahovali do kulturního dění Prahy a někte-
ří z nich dokonce již tehdy byli, anebo se později stali čelný-
mi představiteli kultury celého národa. Být uveden do Mahabha -
ráty bylo pokládáno za čest a vyznamenání, zejména mezi mladý -
mi adepty Můž. Přes určitou svojí výlučnost byla to společnost 
veselá, v níž družnost nebyla prázdným pojmem. 

Vznik Mahabheráty byl zcela náhodný. Došlo k němu z ini-
ciativy skupiny mladších umělců $ literátů, kteří jednoho dne, 
unaveni toulkou po hradčanských i malostranských uličkách 8 ro-
mantických zákoutích, zapadli k Tomáši, aby si odpočinuli a uha-
sili 'žízeň. V zahradě i uvnitř vŠ8k bylo přeplněno, nikde neby-
lo volného místečka. Odejít se jim nechtělo a tak po delším vše-
tečném hledání, na co a kde by se usadili, objevili zanedbanou 
místnost, ve které byly uskladněny vysloužilé stoly a židle .Co 
se z toho dalo použít, hned použili a někdo z nich přitom při-
šel s nápadem požádat pana starého, aby jim tuto místnost vy -
hradil, že si ji společnými silami sami dají do pořádku. Pan 
starý nic nenamítal, ale pokládal to vše za pouhý, po staropraž-
sku řečeno tfhec% který nebude mít dlouhé trváni. Zmýlil se však. 
Za několik dní se nestačil divit, když mladí výtvarnici, vedení 
zkušeným divadelním dekoratérem, malířem, všeumělcem gtapperem, 
alias „Stáberou", svá předsevzetí s úspěchem splnili. Celou 
místnost vyklidili, čistě vybílili a nekonec si ji originálně 
vyzdobili, že Jaroslav Vrrhlický, uctívaný již tehdy jako národ-
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ní bard, když tam poprvé vstoupil a překvapené se rozhlédl, 
zvolal nadšeně: „Máte to tu, hoši, jako v Mahabherátě \ tt• tak 
se podle vyprávění pamětníků zrodilo exotické pojmenování míst-
nosti, jež se současně přeneslo i na celou v duchu doby „bohém-
skou" společnost, která zde nalezla svůj útulek. 

V memoirové literptuře, vztahující se k oné době, často 
se vyskytují zmínky o Mahabharátě a je uváděn výčet všech,kte-
ří bývali jejími členy a pravidelnými návštěvníky, i těch,kte-
ří sem zavítali občas jako hosté. Sezením předsedal sice nevo-
lený, ale všemi s tichým souhlasem respektovaný, důstojný se -
nior společnosti Jakub Arbes, který se záhy stal skutečným ztě-
lesněním Mahabharáty. A proto, když se po letech pro nějaké ne-
dorozumění rozešel se svým dosavadním příznivcem panem stalým 
od Tomáše, rozpadla se i Mahabharáia . 

Do krásného písemnictví dostala se Mahabharáta zásluhou 
spisovatele K.M.Čapka-Choda, který ve svém románu „Antonín Voji-
drejc" se zdarem evokoval její originální ovzduší. Se spisova-
telskou licencí zaměnil ovšem její původní název za neméně exo-
tickou „Upanišádu" a Tomáše za pivovar „U Saršlů". Důvěrná ZXB-
lost místa i společnosti vede k závěru, že K.M.Čapek - Chod 
patřil též k návštěvníkům Mahabharáty, jak tomu také skuteč-
ně bylo. 

Před lety, za svého působení v Karáskově galerii měl jsem 
možnost naslouchat vypravování jednoho z posledních a snad již 
vůbec posledního z pamětníků tomášské Mahabharáty, čelného před-
stavitele české literární dekadence, Jiřího Karáska ze Lvovic. 
Bezmála osmdesátiletý básník pochopitelně si rád často zavzpo-
mínal na mladá léta a těšilo ho, našel-li vděčné posluchače. 
A proto ani ničeho nenamítal, když jsem se odvážil psát si poz-
námky, ba naopak. 

Ve své poezii byl Kprásek mistrem hudebně laděných a vý-
razově bohatých slovních obratů, avšak jako vypravěč vyjadřo-
val se úsporně, v krátkých, hutných větách, takže jsem stsčil 
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zaznamenávat jeho vyprávění téměř doslovně. 
Podnětem ke Karáskově vzpomínání na Mahabharátu stale se 

jeho téměř již zapomenutá báseň, na níž přišel náhodou, když 
listoval ve starých ročnících časopisu „Niva". Ze široka se 
zasmál a hned na mne volal: „Pojáte sem a přečtěte si to.Ví-
te, ta básnička má svoji historii. Tak poslouchejte...!" 

Mladý Karásek, povoláním sice nepatrný poštovní úředník, 
ale jako literát už znánjý, přišel jednou asi v sedm hodin ve-
čer do Mahabharáty. Bylo tem plno. Všichni čekali, že se tam 
každou chvíli objeví Jaroslav Vrchlický, aby s nimi oslavil 
své 40onaroženiny. Jak Karásek vstoupil, honem mu předloži-
li gratulační album, které pro Vrchlického chystali a do ně-
hož přítomní básníci napsali případné verše a malíři nakres-
lili své kresby. I Arbes tam napsal nějakou prózu a Mikoláš 
Aleš už tam též měl kresbu. Karásek však tam dosud dílem své-
ho ducha nebyl zastoupen a proto byl vyzván, aby i on narych-
lo přispěl nějakým veršem. Marně se ohražoval, že je na to má-
lo času, nic mu to nebylo plátno. Tak tam tedy „spáchal",jak 
se vyjádřil, oslavnou báseň. Byl to řídký případ, kdy byl nu-
cen improvizovat. Sotva však dokončil, vcházel Vrchlický. 

Mezi návštěvníky byl tehdy také přítomen známý Dr. Rohá-
ček, vydavatel „Nivy", konkurující na Moravě pražskému „Lumí-
ru" . Dr. Roháček jednou za, měsíc dojížděl do Prahy,aby zde 
získal příspěvky pro svůj literární časopis. V nestřeženém 
okamžiku si Dr. Roháček karáskovu báseň z alba opsal a potom 
ji bez dovolení otiskl v „Nivě", která vyšla 16*února 1893, 
v den, kdy Vrchlický slavil své čtyřicátiny oficiálně. Ačko-
liv si Karásek tuto báseň nijak necenil a říkal o ní, že je 
vynucená a že je to na ní vidět, přece jen ho jednání Dr.Ro-
háčka mrzelo, i hořkosti z toho byly. 

Karásek se setkal onoho dne v MaSabharátě s Vrchlickým 
poprvé v životě. Vrchlický mu tenkrát podal jen ruku, ale ne-
mluvil s ním. Blíže se poznali až později. Množství gratula -
cí Vrchlického těšilo a byl proto tehdy velmi veselý. Gratu -
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lační album se po Vrchlického smrti ztratilo. Karásek se domní-
val, že bylo prodáno. 

V Mahabharátě měli také tzv, „cancbuch" - pamětní knihu, 
do níž podle nálady a příležitosti přítomní umělci přispívali 
svými výtvory literárními i kresebnými. Těch památníků bylo 
časem více. Po zániku společnosti je všechny odnesl malíř Vik-
tor Oliva, po jehož smrti byly psk prodány. Měla být na ně auk-
ce, ale nějaký sběratel je všechny koupil přímo. Karásek měl 
o ně také zájem, ale dozvěděl se o tom pozdě, po „cancbuchů11 
také občas psával. Většinou to byly parodie. Bylo v nich také 
mnoho karikatur. Karáska tam zkarikoval malíř Jansa, ačkoliv 
byl krajinář. Byla to výborná karikatura a proto Karásek Jan-
su požádal, aby ho nakreslil ještě jednou. Nyní je tato kari-
katura uložena ve sbírkách Karáskovy galerie. 

Karásek chodil do Mehabheráty hlavně kvůli Arbesovi a 
Alšovi, kterých si velmi vážil. Arbes za celé sezení u Tomá-
še vypil pouze jedno pivo, *le s kouřením to bylo zlé. Kouřil 
viržinky, které stále zapaloval. Arbes byl neúnavným debatérem, 
jemuž sezení v Mahabharátě zdaleka nepostačovalo a proto po 
„posledním pivu" u Tomáše muselo se zpravidla ještě zapadnout 
na „kafe" k „Leflerovům", kde se v pozdních hodinách scházelo 
hodně literátů a pánů od novin. Hrála tam babka na harfu a 
Arbes při tom filosofoval. Obé uvádělo Alše nezadržitelně do 
dřímoty. A když konečně Arbes se chystal k odchodu, něžně Alše 
budíval: „Mikolášku, vstávej!" 

Aleš ani v Mahabharátě mnoho řečí nenadělal. Stále kres-
lil na kdejaký papír ty své koně, rejthary a vojáky. Někteří 
lidé zneužívali pak jeho dobroty a podstrkovali mu papír se 
zjevným úmyslem, aby „lacino" přišli k Alšově kresbě, prý „na 
památku." 

Pro Arbesa ani odchodem z kavárničky „U Leflerů" večer, 
načatý v Mahabharátě, obvykle nekončíval. Byl pověstný svým 
nočním vyprovázením, a Ksrásek, který měl s ním kus společné 
cesty, býval často jeho obětí. Arbes rád chodil za větru po 
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Setězovém mostě ze Smíchove Oc Národnímu divadlu, vždy několi-
krát tam i zpět. Karásek s ním tam „spacíroval" s velkým pře-
máháním, nebot se obával, že most, který se za větrného poča-
sí značně houpal, s nimi spadne. 

Arbes byl zvyklý pít černou kávu i pozdě v noci. Stalo 
se jednou, že se spolu vraceli z Mahabharáty výjimečně rov -
nou na Smíchov, kde oba bydleli, bud že bylo u Leflerů už za-
vřeno, nebo se jim tam z nějakého důvodu nechtělo. Aby však 
Arbes o svoji obvyklou dávku černého jedu nepřišel, nezbylo 
Karáskovi, než ho pozvat na kávu k sobě. Karásek musel vzbu-
dit maminku á ta - dobračka - pro pozdního hosta kávu uvaři-
la. Arbesovi káva chutnala a velmi si ji pochvaloval, zvláš-
tě když i číška rumu do ní byla. Při Arbesově vášni pro deba-
ty nemohlo to dopadnout jinak, než že jeho návštěva se pro -
táhla až do bílého dne a Karásek šel pak rovnou do služby. 

Ale to už ke vzpomínání na Mahabharátu vlastně ani ne-
patří.. . 

Když tenkrát Jiří Karásek ze Lvovic vypravoval své vzpo-
mínky, asi netušil, že památníky Mahabharáty tak zcela se svě-
ta nezmizely. Pan profesor Dr. Karel Krejčí, zabývající se, 
jak známo, dílem a osobností Jakuba Arbesa, otiskl v obrazo-
vé příloze své půvabné knížky „Praha legend a skutečností1* ně-
které karikatury, jež výslovně označil jako „kresby z pamětní 
knihy Arbesovy Mahabharáty". Poznáváme na nich Arbesa, Olivu 
a kromě dalších i Čapka-Choda. 

Zásluhou pana profesora Dr.Krejčího se o Mahabharátě čas-
to hovořilo i v Klubu Za starou Prahu. Teplý jarní večer, nebo 
i za „babího léta" sváděl k posezení venku, pod stromy v tomáš-
ské zahradě a tak se ve schůzi Domácí rady Klubu neoficiálně 
pokračovalo ještě zde. 

Znovuotevření Tomáše vede k trochu melancholickému zanqyš-
lení, co by asi říkali renovaci hostěnic Jakub Arbes, Mikoláš 
Aleš i ostatní jejich přátelé z Mahabharáty, a Jiří Karásek 2B 
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Lvovic 8 nimi. Možno říci, že zmodernizování se zatím poved-
lo. Chybou je jen světelná reklama venku u vrat, která svis-
lým uspořádáním „gotických" písmen budí dojem, že zde je 
vchod do čínského restaurantu. Oprava celého bývalého pivo -
varského areálu však dosud není skončena. V zadním traktu 
se stále ještě pracuje a zahrada je neutěšeným skladištěm 
stavebního materiálu. Proslýchá se také, že v některé zadní 
místnosti má být umístěna Arbesova a Alšova pamětní deska.Je 
to jistě záměr chvályhodný. Připomene Mahabharátu,ale její-
ho ducha sotva vyvolá. Kouzlo prostředí nevytváří jen zdivo 
a zařízení, ale především lidé, individuelně i jako společ-
nost. Seditelství restaurací a jídelen, jež uvádí .Tomáše 
znovu do provozu, patrně z ekonomických důvodů rozhodlo navá-
zat zde na tradici někdejších zpěvních síní, při některých 
pražských pivovarech, na tradici tzv. „zpěváčků" a proto v 
zadních místnostech, kde sídlila slavná Mahabharáta bude... 
kabaret. 
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ZPRÁVA o ČINNOSTI KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ZA EĚTA 1967-1969 

Protože se z technických důvodů pozdrželo vydávání n2práv" 
Klubu Za starou Prahu tak, že bylo možné je vydat až v jubilej-
ním roce trvání Klubu, podávám přehléd jeho činnosti za dobu 
neobvykle dlouhou. 

Nejdříve několik základních údajů. Pravidelně se konala 
valná shromáždění, na nichž odstupující Domácí rada skládala 
účty ze své činnosti a bylo volena Domácí rada nová. V roce 
1967 se tak stalo dne 27.března - předsedou byl zvolen Ing.arch. 
Dr.Bohumír Kozák, 1.místopředsedou Ing.Jaroslav Pudr, 2. místo-
předsedou univ.prof-.Dr.Kerel Krejčí DrSc.,člen korespondent 
ČSAV; v roce 1968 bylo valné shromáždění 21.dubna - předsedou 
byl zvolen opět Ing.arch.Dr.Bohumír Kozák, 1.místopředsedou 
univ.proí.Dr.Karel Krejčí DrSc.,člen korespondent ČSAY, 2.mís-
topředsedou Ing.Jiří Novák. Na valném shromáždění v roce 1969 
/25.května/ byli zvoleni titíž. Tito členové stojí v čele Klu-
bu Za starou Prahu i v jubilejním roce 1970. 

Domácí rada se scházela ke svým poradám zcela pravidelně 
a pracovala podle plánu, daného především aktuálními problémy 
památkové péče v Praze.. Právě tak se pravidelně scházely komi-
se technická a tisková. 

Je zcela samozřejmé, že ve středu pozornosti byl zejména 
problém řešení otázek městské hromadné dopravy - podpovrchové 
tramvaje. Její plánovaná trasa, procházející územím historic-
kého jádra města by ve svých důsledcích znamenala velmi vážné 
ohrožení významných historických a architektonických památek, 
nebo i se měla dotýkat areálu Karolina /byf i jen okra jo-té / a 
zejména Staroměstského náměstí. Klub Za starou Prahu nemohl 
s průběhem této trasy podpovrchové tramvaje souhlasit. Svůj 
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nesouhlas vyjádřil v „Memorandu" a zpracoval návrh jiného ře-
šení směrování trasy, která by ohrožovala méně památek. Koneč-
né řešení vyústilo v projekt podzemní dráhy - metra, probíhá -
jícího v hloubce pod povrchem. 

Palčivou otázkou, kterou se již po dvě léta zabývá Domá-
cí rada, je projekt tzv, „Malostranského tunelu," Je to prak-
ticky pokračování řešení otázek městské hromadné dopravy a 
městské dopravy vůbec, jejichž řešení má takový vliv ne stav, 
ba i existenci celé řady památek, že si přímo vynucují zvýše-
nou pozornost Klubu Za starou Prahu, který k nim zpracoval 
své připomínky, V otázce projektu „Malostranského tunelu" je 
stanovisko Klubu zcela jednoznačné. Klub dává přednost stavbě 
„Petřínského tunelu." Vedou k tomu nejen důvody'památkové pé-
če a ochrany přírody v našem hlavním městě, ale též důvody 
obecně estetické a v neposlední řadě i skutečnost, že projekt 
počítá s demolicí velkých bloků domů na smíchovském nábřeží7 
Vltavy s několika stovkemi slušných bytů, které by mohly ješ-
tě mnoho let sloužit Pražanům. S touto otázkou souvisí i pro~ 
blém transitní dopravy Prahou, zejména historickým jádrem měs-
ta, který by měl být podle našeho názoru řešen okružními sil -
nicemi, vedoucími po obvodu Prahy. Výsledkem práce technické 
komise bylo obsáhlé memorandum o dopravě a územním plánu Pra-
hy a zejména «Návrh řešení levobřežní automobilové dopravy". 
Tyto návrhy byly zaslány rozhodujícím činitelům. 

Pozornost Klubu byla zaměřena i na další - rovněž důleži-
té problémy památkové péče. Na prvním místě je třeba uvést 
zamýšlenou výstavbu státní fakultní nemocnice v areálu mezi 
dnešní všeobecnou nemocnicí a Karlovem, Zastavění této plochy 
výškovými budovami by nebylo vhodným řešením a proto Klub re-
vrhoval výstavbu celého areálu nemocnice v Chodově. V součas-
né době je podáván investorem jiný, mnohem šetrnější návrh, 
k němuž ještě bude zaujato stanovisko, 

Z mnoha jiných akcí sluší připomenout tyto: návrh na za-
chování menších charakteristických domů v Myší díře, domu čp. 
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435/III na tfjezdě, nesouhlas s přestavbou FUgnerovy tělocvič-
ny v Sokolské ulici, připomínky k projektu Interhotelu na ná-
městí Curieových /snížení stavby vzhledem k panoramatu Staré-
ho Města/, stanovisko k demolicím a výstavbě „Domu družstev" 
na nároží Václavského náměstí a Jindřišské ulice, k stavu used-
losti Sláncová v Praze 8, k tempu úprav domu čp,229/1 v Husově 
ulici na Starém Městě, k využití TJllmanova paláce čp,936/1 o 

Pozornost je věnována i stpvu pražských hřbitovů. Až po 
mnoha urgencíoh a po velkých ztrátách na památkově cenných 
náhrobcích došlo k oplocení Malostranského hřbitova. Vážnou 
otázkou, kterou se Klub Za starou Prahu zabývá, je velmi váž-
ný stav nejstarších částí Olšanských hřbitovů s hroby mnoha 
buditelů, umělců a obětavých vlastenců. 

Sledována byla i problematika mimopražských památek, Z 
velkého počtu uvádím jen nejdůležitější: oprava kostelíka 
v Želině u Kadaně /v jádře románská stavba/, stav zámku ve 
Zvěstově u Benešova, protest proti demolici hotelu Centrál 
na náměstí v Plzni a proti zamýšlené úpravě svgtomikulášského 
hřbitova v Plzni/s hrobem Josefa Kajetána Tyla/, stav statku 
v Suchdole u Prahy /kde Mikoláš Aleš vytvořil olejový obraz 
„Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínenf a návrh cyklu 
„Vlast" pro výzdobu Národního divadla/. 

Klub Za starou Prphu rovněž spolupracoval s kluby a sku-
pinami pracovníků obdobného zaměření v Jindřichově Hradci,Olo-
mouci, Bratislavě a Nitře. 

Zaměření a intenzita práce Klubu vede i k velmi živému 
písemnému styku s různými veřejnými orgány a úřady i soukro-
mými osobami. Přibližnou představu o rozsahu korespondence 
dávají konkrétní čísla, která uvádímt v roce 1967 bylo celkem 
442 čísel jednacích /došlých i vlestních/, v roce 1968 celkem 
320 čísel jednacích a v roce 1969 celkem 483 čísel jednacích. 
Pravidelně poskytovala své služby členům Klubu i studijní kni-
hovna. Prací členů Domácí rady byly také provedeny úpravy v 
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kanceláři Klubu, která byla nově vymalována a upravena. Plně 
oceníme jistě tyto skutečnosti, když uvážíme, že všechny prá-
ce vykonávají členové Domácí rady jako čestné funkce bez ná -
roku na odměnu. 

Pro členy uspořádal Klub Za starou Prahu každoročně také 
cyklus odborných přednášek a studijní zájezdy. 

Jak je vidno, činnost v uplynulých třech letech nebyla 
ani chudá, ani jednostranná. Nejsou ani obavy o to, že by to-
mu mělo být v budoucích letech jinak. Otevřené problémy stále 
narůstají a růst města i plánované úpravy jeho historické čás-
ti přinášejí velké množství otázek, které je třebs pomoci řešit. 

Sedmdesát let činnosti Klubu je přehlídkou pilné práce, 
která přinesla někdy velké úspěchy, jindy jen velké zápasy bez 
viditelných velkých výsledků; přesto však bilance klubovní čin-
nosti je kladná. 

Klub Za starou Prahu je velmi vděčen za důvěru a podporu 
svých členů, kteří svou obětavostí umožňují hmotné zabezpeče-
ní jeho práce. Velmi si váží pozornosti a důvěry státních a . 
veřejných orgánů, s nimiž je ve styku, zejména Kulturní sprá-
vy Národního výboru hlavního města Prahy, která ocenila v mi-
nulém roce práci Klubu mimořádným finančním příspěvkem. Obojí 
je nám pobídkou k další, jak věříme, úspěšné a konstruktivní 
činnosti Klubu nejen v letošním jubilejním roce, ale i v bu-
doucích letech. 

Dr,Vladimír Sakař CSc. 
jednatel 



me/ri rmruyimi/m 
E D U A R D H N I L I Č K A 

Nedlouho po svých osmdesátinách zemřel v Praze 4•dubna 
1967 po krátké těžké nemoci Ing.arch. Eduard Hnilička, čest-
ný člen Klubu Za starou Prahu, blízký spolupracovník někdej-
ších předsedů Klubu, Cyrila Merhouta a akademika Zdeňka 
Wirtha a přítel arch.Bohumila Hybšmana. 

' Ing. Hnilička narodil se 1.února 1887. Po středoškol -
ském studiu v Karlině vstoupil na Akademii výtvarných umění, 
avšak již po roce přešel na České vysoké učení technické,kde 
byl postupně žákem prof. Schulze, Kouly a Balšánka /delší čas 
byl též asistentem u prof.Kotěry/. Za své praxe zúčastnil se 
několika veřejných soutěží, napr. na divadlo v Olomouci, na 
druhé Národní divadlo v Praze, na letiště v Ruzyni aj. Kromě 
četných návrhů na interiéry budov a bytů, projektoval také 
kolonie rodinných domků „Na Šumavě" a na „Nikolajce", regula-
ci obce Nebušice aj. 

Ing. Hnilička byl činný též jako výkonný malíř a gra -
fik. Své práce vystavoval r.1920 v Domě umělců. Věnoval se 
též umělecké fotografii. S akademikem Zd.Wirthem zachycoval 
fotograficky stavební památky jižních Čech, které byly urče-
ny k zániku výstavbou vodních oest. Pořídil množství dokumen-
tárních fotografií mizejících starých Holešovic. Do poslední 
chvíle nepřestal se zajímat o klubovní dění a o vše, co sou-
viselo s pražskými stavebními památkami. 

Ing. Hniličkovi náleží trvalá vděčnost Klubu Za starou 
Prahu. 

Jaroslav Pudr. 
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A L O I S L U Š T I 6 

Dne 17•června 1967 zemřel poštovní ředitel v«v. a enw 
ředitel Poštovního muzea Alois Lustig, kulturní pracovník a 
odborný spisovatel. Byl činný téměř do poslední chvíle své-
ho bohatého života. 

Narodil se r.1886 v Kardašově Bečici. Pocházel ze staré 
paštmistrovské rodiny a proto po vykonaných studiích vstoupil 
do poštovních služeb. Záhy po vzniku československé republiky 
spoluzakládal čs.poštovní muzeum s Jiřím Karáskem ze Lvovic , 
po němž r.1933 stal se'ředitelem tohoto ústavu. Po odchodu do 
výslužby spolupracovpl s archeologickým ústavem ČSAV při vyhle-
dávání %a zjišťování mohylových pohřebišť a shromažďoval doku -
mentační materiály k svému bádání. Z jeho prací, kromě příle -
žitostných statí a příspěvků.k českému úřednímu názvosloví,vy-
dána byla tiskem jeho studie „Vůz a saně v kultuře a historii", 
jež je součástí knihy vyšlé před lety za spoluautorství Jaroši. 
Jezdinského pod názvem „Od dřevěného kola k automobilu." Alois 
Lustig napsal též obsáhlé „Dějiny pošty od roku 1526", které 
zanechal v rukopisu. Největší svoji práci „0 kultu tzv0Bab"ř 
bohužel však už nedokončil. Oblíbeny byly též jeho historicko-
populární přednášky. Některé proslovil s úspěchem v cyklu před-
nášek Klubu Za starou Prahu, jehož byl dlouholetým členem.Svo-
jí záslužnou působností se Alois Lustig zapsal trvale do naší 
paměti. Miloš Endler. 
V L A S T A S V E R H A R T O Y / 

1 o srpna 1967 podlehla dlouhé, zákeřné chorobě členka Klu-
bu Za starou Prahu Vlasta Sverhartová. Její jméno není známo 
širší veřejnosti, čtenář, pokud je vůbec hledá, najde je zazna-
menáno drobným tiskem v tiráži řady knih, vydávaných naklada -
telstvím Orbis, mimo jiné i ve sbornících našeho Klubu. Praco-
vala v edici Prag^asií a tam se s ní setkávali autoři knih o 
Praze a poznávali, že je daleko víc, než pouhou nakladatelskou 



- 111 -

pracovnicí. Krásná náplň jejího zaměstnání stala se náplní 
jejího života. Milovala Prphu, dovedla se citově přiblížit 
jejím historickým a uměleckým památkám, její přírodě^i li-
dem, kteří v nejrůznějvších dobách chodili jejími ulicemi; 
dokonale znala pražskou literaturu i ikonografii. Tento je-
jí vřelý vztah k městu i její bohaté znalosti pomáhaly auto-
rům, kteří s ní přicházeli do styku a nalézali v ní nejen 
obětavou a svědomitou spolupracovnici, ale i ideální čtenář-
ku, a vědomky či nevědomky z tohoto bohatého fondu čerpali. 
V mnohých případech by si její jméno zasloužilo dsleko čest-
nější místo v knihách, které redigovala, než skromný koutek 
na poslední straně. Bylo tragické pozorovat, jak tato 3ejí 
oddaná a vášnivá láska v posledních dvou letech sváděla bez-
nadějný boj s chorobou, o jejímž strašném dosahu neměla, zdá 
se, do poslední chvíle tušení a ještě na smrtelném loži po-
kračovala ve své práci. Odešla uprostřed této tvůrčí činnos-
ti, bude těžko ji nahradit. Zaslouží si, aby všichni milov -
níci Prahy, té staré i nové, zachovali ji vděčné vzpomínce. 

Karel Krejčí. 
P. 2. M A R G O L D 

Dne 16.října 1967 zemřel v Praze jeden z posledních 
pracovníků na dovršení díl* staletí - svatovítského chrámu 
na Pražském hradě - arch. F.X.Margold. 

Narodil se před osmdesáti lety v Chotěšově u Stříbra. 
Po absolvování vyšší stavební průmyslové školy v Plzni na-
stoupil místo u stavitele dómu sv.Víta arch. Kamila Hilberta, 
kde setrval až do dokončení stavby. Byl též znám jako pilný 
výtvarník, který zobrazovpl hlavně akvarelem staropražské mo-
tivy. Působil i jako restaurátor sgrafit a fresek, zúčastnil 
se také průzkumu a prací při obnově Karolina, kde pořídil mno-
ho dokumentačních kreseb. V Margoldovi odešel rázovitý zjev 
své doby, druh neméně osobitého malíře ládi Nováka v někdej-
ší flekovské „Akademii" a později ve Spolku sv.Iukáše. 
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Domácí rsd8 Klubu Za starou Prahu, kde býval arch.F.X. 
Margold členem technické komise, uctila památku zesnulého 
tichou vzpomínkou na své schůzi. 

Miloš Endler. 

J I fií M U I I E R 
V říjnu 1967 zemřel PhJ)r. Jiří Muller, známý většině 

Pražanů jako dobrý znalec pražské minulosti. Zabýval se zejmé-
na historií Vyšehradu, jehož archeologického výzkumu, provádě-
ného ve dvacátých a třicátých letech, se zúčastnil. Byl spolu 
s význačnými českými archeology žákem prof. Dr.Lubora Nieder-
leho. Pracoval také v oboru studia hmotné kultury jihoameric-
kých indiánů jako jeden z vedoucích pracovníků Náprstkova mu-
zea. Byl dlouhá léta členem Klubu Za sterou Prahu. Připomíná-
me si také jeho článek o výsledcích dosavadního výzkumu archeo-
logického na Vyšehradě, který byl otištěn ve „Zprávách za rok 
1965." Jeho práce bvla pozitivním přínosem pro vědomosti o 
pražské historii a proto ho zachováme v živé paměti. 

Vladimír Sakař. 
E M A N U E L S V O B O D A 

26. října 1967 zemřel ve věku osmdesátičtyř let čestný 
člen Klubu Za starou Prahu JUDr. Emanuel Svoboda, rodák z 
Nové Dědiny u Konic na Moravě, český výtvarný spisovatel.Man-
žel Alšovy dcery Maryny, význačný strážce kultu a pěstitel pa-
mátky Mikoláše Alše, kterou vtiskl do trvalého vděčného vědo-
mí českého lidu řadou krásných alšovských publikací a účastí 
na založení Muzea Mikoláše Alše ve Hvězdě. 

Klubu Za starou Pr^hu sluší zvláště oceniti další krás-
nou vlastnost, jeho citlivé, srdečné a laskavé osobnosti. By-
la to jeho lásk8 k Praze, které od mládí jako úředník hlavní-
ho města věnoval tolik péče a kterou činně projevoval až do 
vysokého stáří jako dlouholetý člen klubovní Domácí rady. 
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Bu5 čest jeho ppmátce a dílu a dík za j^ho upřímné 
a srdečné přátelství! 

Bohumír Kozák. 

A L Z B S T A B I H N B A U M O V / 
Dne 20.listopadu 1967 zemřela po delší nemoci PhDr. 

Alžběta Birnbaumová, přední naše historička umění. Byla jed-
nou z prvních žen u nás, které se věnovaly tomuto vědnímu 
oboru. Narodila se 18.břpznr 1898 v Praze. Na Universitě Kar-
lově byla žačkou prof. Vojtěche Birnbauma, jehož chotí se 
později stala. Od počátku studií upoutalo její zájem české 
baroko, o kterém publikovala později řadu významných prací, 
fiídila též známou edici „Poklady národního umění", vydávanou 
výtvarným odborem Umělecké Besedy. V poslední době vědecky 
spolupracovala na soupisu movitých uměleckých památek praž -
ských chrámů. Odborné zaměření její činnosti přivedlo ji též 
do Klubu Za starou Prahu, kde svého času působila v Domácí 
radě. Po zásluze oceňujeme bohaté celoživotní dílo zesnulé 
a její osobnost zachováme v čestné paměti. 

Miloš Endler 

V L A S T I M I L S T O . Z l C K Ý 

Dne 16.února 19^8 zemřel ve veku 51 let JUDr. Vlastimil 
Stožický, člen Domácí radv Klubu Za starou Prahu. Opustil nás 
po dlouhé zákeřné chorobě, i když jsme' nepřestávali doufat v 
jeho návrat k Činnosti, nebof jsme v něm spatřovali nástupce, 
horlivého pracovníka, pokrrčujícího v rodinné tradici, s níž 
byl spjat sňatkem s dcerou Dr. Luboše Jeřábke, vynikajícího 
clena zakladatelské generace Klubu a neohroženého zastánce 
parnátkářských idejí. 

Dr.Stožický byl tělpm P dučí Malostraňák. Zdánlivě již 
jako rekonvalescent vrátil se na Malou Stranu do Kaiserstejn-
ského paláce, kde rodina jeho choti po mnohá desítiletí oby-
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vala kouzelný byt, který svým vzorným slohovým zařízením je 
z posledních staropr&žských měšťanských interiérů. Jeho od-
chod je pro Klub ztrátou těžko nahraditelnou. 

Alois Kubíček. 

F R A N T I Š K A M A T O U S K O V / 
Dne 7.března 1968 zemřela ve věku 78 let Františka Ma-

toušková. Byla dlouholetou sekretářkou Klubu a později též 
členkou Domácí rady. Narodila se v Kolíně a po studiích pů-
sobila jako učitelka na několika školách v okolí, posléze v 
Zásmukách, kde se provdala. Mnozí naši členové ji poznali 
však až jako malostranskou občanku. Do Klubu ji přivedl teh-
dejší jeho předseda, známý historiograf Malé Strany Cyril 
Merhout. Františka Matoušková pracovala v klubovní kanceláři 
s takovou obětavostí n láskou, že se záhy stal© duší Klubu. 
Pro veliké zásluhy, které si za ředu let neúnavnou činností 
získala, byla zvolenp čestnou členkou Klubu Za starou Prahu, 
kteréžto pocty se jí dostalo jako první ženě v historii Klu-
bu. Měli jsme ji všichni rádi a budeme na ni stále s vděčnos-
tí vzpomínat. 

Miloš Endler. 

J O S E F C I B U L K A 

Dne 2.dubna 1968 skonpl po vleklé chorobě dlouholetý 
významný člen Klubu Za starou Prahu univ.prof. ThDr a PhDr. 
Josef Cibulka, dosáhnuv bezmála 82 let. 

Odešel v něm vynikající vědec s rozsáhlou odbornou eru-
dicí a s rozhledem vpravdě světovým, který za svého působení 
na vysokém učení v Praze a Bratislavě vychoval celé generace 
historiků umění. V popředí jeho vědeckého bádání a s tím spo-
jené bohaté činnosti publikační byl přirozeně zájem o památ-
ky umění církevního od nejstprších dob. S neobyčejnou pílí 
věnoval se studiu problémů, které souvisely s archeologický-
mi nálezy na Pražském hradě P np lokalitách někdejší říše 
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Velkomoravské. Jeho obsáhlé dílo „Velkomoravský kostel v Mod-
ré a začátky křesfenství na Moravě" vzbudilo v odborných kru-
zích domácích i zahraničních velký ohlas. Vydání. posledního 
svazku ttKřesíanské mise u Slovanů panonských, moravských a 
nitranských v době poavarské" se však již nedočkal. Budiž 
čest jeho památce. 

Miloš Endler. 

A L O I S K U B Í Č E K 

Dne 8.ledna 1970 zemřel ve věku 82 let dlouholetý činný 
a čestný předseda Klubu Za starou Prahu Ing.arch.Alois Kubí-
ček. Musíme s úctou a vděčností vzpomenout! na tohoto věrné-
ho, pilného a obětavého klubovního pracovníka, milovníka a 
strážce staré i nové Prphy. Městu, které tak miloval a jehož 
ochraně věnoval již od dob své činnosti úřední aktivity zprvu 
ve stavebním úřadu hlavního města Prahy a pak v ministerstvu 
veřejných prací všechnu svoji pozornost a neutuchající energii. 

Pod jeho inteligentní stavební správou s architekty jím 
vybranými byly prováděny přístpvby, přestavby a údržby našich 
nejvýznačnějších budov a památek - Karlštejna, Černínského pe-
láce, Toskánského paláce, Strahovského kláštera, Betlémské 
kaple, Karolina, HUbschmanových budov pod Emausy aj. Vzpomeň-
me i na jeho rozsáhlou p. záslužnou činnost publikační, která 
mu zajistila trvalé jméno v n^ší pmnátkářské, většinou Praze 
věnované literatuře. 

V Domácí radě Klubu Za starou Prahu zanechal stopu ne-
zapomenutelnou a mezeru nenrhreditelnou. 

Bohumír Kozák. 
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Z / J B Z D Y 

Důležitou složkou činnosti Klubu Za str,rou Prahu je 
již tradiční pořádání zájezdů, jejichž pečlivá příprava a 
odborný výklad jsou oceňovány všemi účastníky. 

R o k 1 9 6 7 

V roce 1967 byly uskutečněny čtyři zájezdy. 
První zájezd měl za hlavní cíl seznámit účastníky s mi-

zející lidovou architekturou horního Pojizeří. Účastníci zá-
jezdu si prohlédli málo známý kostelík z 12.století v Březi-
ně u Mnichova Hradiště, dále Dlaskův statek v Dolankách a v 
Železném Brodě poslední roubené domy městského typu. Potom 
jsme se zastavili na Krkavčí Skále s vyhlídkou do kaňonu Ji-
zery a po prohlídce Semil, Libštátu a Lomnice nad Popelkou 
jsme zakončili program zájezdu občerstvením v chatě na hoře 
Tábor. 

Druhý zájezd směřoval přes Hořovice na jihozápad ke zří-
ceninám bývalého cisterciátského kláštera u Nepomuku, odkud 
jsme pokračovali na vodní hrad Svihov a do zámku Lužany. 
Návštěvou zámečku Kozlov u 8táhlav byl program zájezdu zakon-
čen. 

Třetí zájezd měl za hlavní cíl seznámit účastníky s 
uměleckou výzdobou gporkova hošpitálu v Kuksu. Cestou jsme 
se zastavili v zámku v Chlumci nad Cidlinou, ve Smiřicích, 
kde jsme navštívili zámeckou kapli s vynikajícím dílem Petra 
Brandla „Klanění tří králů", v Josefově jsme si prohlédli 
opevnění města a starobylou Jaroměř. Po prohlídce Kuksu s 
vynikající výzdobou od Matyáše Brauna jsme na zpáteční ces-
tě navštívili Hrádek u Nechánic. 
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čtvrtý zájezd směřovrl opět ne jihozápad přes Mníšek pod 
Brdy, kde účastníci shlédli Brandlův obraz „Máří Magdalena", 
přenesený z kaple na Skalce do místního kostela. V Dobříši 
jsme prošli zámeckým parkem, v Rožmitále pod Tremšínem jsme 
si prohlédli „Památník Jakuba Jena Ryby", hrad a m„ěsto a po-
tom zámky v Březnici a Blatné. Po zastávce v Alšové rodišti 
Miroticích jsme zajeli na lovecký zámeček Karlov. 

Se zvláštní ochotou byly n*še zájezdy přijaty zástupci 
národního výboru ve Smiřicích a dp.děkanem v Mníšku. Hodnot-
ného výkladu se nám dostalo v Železném Brodě, v Hrádku u Ne-
cháni c, v klatovském muzeu, v Hlávkových Luženech a na zámku 
Kozel. Nezapomenutelný dojem zanechal srdečný výklad starého 
pána nrožmitálského kentora" p.řídícího Matouška. 

R O K 1 9 6 8 
V roce 1968 byly uspořádány tři jednodenní zájezdy. 
První zájezd směřoval do Českého ráje. Nejdříve jsme na-

vštívili opomíjené Staré Hrady u libáně, jichž pustnutí se 
snaží místní národní výbor zabránit. V Sobotce jsme si pro-
hlédli památky na Pránu Šrámka, instalované v domě Klubu mlá-
deže a zastavili jsme se též u jeho hrobu. V dalším jsme 
navštívili hrad Kost * Hrubou Skálu, kde nám byl umožněn pří-
stup do zámeckého nádvoří a na vyhlídkovou terasu. V Rovensku 
jsme si prohlédli proslulou roubenou zvonici s obrácenými zvo-
ny a památný kostelík na Týně. Před zakončením programu zá-
jezdu jsme navštívili pamětní síň národního buditele Antoní-
na Marka a malíře Františka Kavána na faře „Libuňského jemnos-
pána". S farou sousedící srub, oznečený tabulkou „Kulturní 
památka" je však v havarijním stavu a zdá se, Že o jeho zá-
chranu nemá nikdo zájem-. 

Druhý zájezd směřovpl do východních Čech. Ve Velinách 
za Holicemi jsme si prohlédli roubený kostelík a zvonici a 
v Častolovicích renesanční zámek. Velmi nás zaujala rozsáh-
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lá zámecká galerie v Rychnově nad Kněžnou, kterou nás prová-
děl nadšený místní pracovník. Odtud jsme zajeli na zříceninu 
Litic. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Doudlebech a v 
zámku Kostelci nad Orlicí. Přesto, že doudlebský zámek se 
opravuje, byla nám umožněna prohlídka. 

Třetí zájezd byl zaměřen do západních Cech. Po prohlídce 
Lán jsme odbočili na Račov s bývalým cisterciátským klášterem. 
Konvent nyní slouží charitativně-zdravotnickým účelům. Archi-
tektonicky zajímavý chrám, uvnitř sice pečlivě udržovaný, je 
však z vnějšku značně sešlý. V Žatci se konala slevnost za 
účasti presidenta republiky. Po prohlídce části historického 
opevnění vyslechli jsme na náměstí projev presidenta republi-
ky. palším cílem byla Kadaň,kde nás provedli pracovníci míst-
ního vlastivědného muzea sbírkpmi. V Kostelci nad Ohří jsme 
mohli spatřit jen zámecké parky, neboť budovy jsou opravová-
ny. 7 zámku Krásný Dvůr u Podbořan jsme si prohlédli přístup-
né interiéry. Program zájezdů byl zakončen prohlídkou parků 
zámku Petrohrad. Zámek je určen k zdravotnickým účelům, je 
však zanedbaný a rovněž i jeho okolí. 

R o k 1 9 6 9 
V roce 1969 bylo uspořádáno šest jednodenních zájezdů. 
První zájezd byl dosud nejdelší z jednodenních, neboť 

měřil téměř 440 km a vedl až k rakouským hranicím. Po pro-
hlídce města Třeboň, Nových Hr^dů, dojeli jsme až do Dobré 
Vody s krásným barokním poutním kostelem a do Hojné Vody na 
jxpatí Kraví Hory. Na zpáteční cestě jsme zsjeli do vsi Zum-
berka se zachovaným opevněním a do Borovan, kde býval Jakub 
Krčin z Jelčan hospodářským správcem kláštera, před nastou-
pením do služeb na Krumlově. Program zájezdu byl zakončen 
návštěvou rodiště Jana Žižky v Trocnově. 

Druhý zájezd byl uspořádán ve spolupráci se závodním 
výborem ROH MNO. První zastávka byla v rodišti Václava Beneše 
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Třebízského, kde jsme si prohlédli jeho rodný domek. Na dal-
ší cestě jsme postupně navštívili Peruc, Louny, Duchcov,kláš-
ter v Oseku a památník obětí důlní katastrofy na dole Nelson. 
Na zpáteční cestě jsme jeli přes Třebívlice, se zámečkem a 
hrobem pozdní Goethovy lásky Ulriky von Lowetzow, a muzeum 
Českého granátu s památkami po Ulrice v nedalekých Třebeni-
cích. Zájezd byl zakončen prohlídkou zámku v Libochovicích. 

Třetí zájezd se konal 5«července, v předvečer výročí 
upálení Mistra Jana Husa. Hlavním cílem cesty byl proto Husi-
nec a Prachatice. Cestou jsme se- zastavili v Putimi u hrobu 
Jana Cimbury. V Bavorově nám umožnil dp. P.Hobizal prohlídku 

» 
chrámu a bohatého souboru bohoslužebných předmětů. V Husově 
domku v Husinci položili jsme za účasti zástupců MěNV věnec 
a vzpomněli jsme i účssti Ing.arch.A .Ktxbička na instalaci 
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tohoto národního památníku. Po prohlídce starobylých Pracha-
tic zajeli jsme ještě ZP vyhlídkou na Libínské Sedlo, Na zpá-
teční cestě prohlédli jsme si renesanční dvorec Kratochvíli, 
kterou směnil regent Krčin s panem vladařem Vilémem z Rožmber-
ka za Sedlčany. V dalším odjeli jsme přes Netolice na Lomec 
s barokním kostelíkem, ve kterém je kuriosní oltář uprostřed 
kruhové lodi, jehož tabernekl je volně zavěšen na čtyřech 
ozdobných řetězech, nad oltářní mensou. Návštěvou Vodňan, 
chrámu s výzdobou Mikoláše Alše a galerie se vzorně instalo-
vanými Alšovými návrhy na sgrafita, jsme pořad zájezdu vyčer-
pali. 

Čtvrtý zájezd byl zaměřen na západ na opomíjené Manětín-
sko. Po návštěvě Mariánského Týnce, jehož barokní kopule je 
v sutinách, zastavili jsme se u kdysi opevněného kostela v 
Potvorově a na krátko v nejmenším našem městečku Rabštejně 
nad Divokou Střelou, Hlavní pozornost věnovali jsme Manětí-
nu s jeho barokními plastikami, zámku s muzeem a kostelům s 
Brandlovými obrazy. Odpoledne jsme si prohlédli Plasy s mo-
hutným areálem bývalého cisterciátského*kláštera a hrobkou 
Metternichů. Zpět vraceli jsme se přes Královice, Kožlany 
a Čistou do Rakovníka a Pr*=hy. 

Pátý zájezd byl zaměřen na Sedlčansko, Postupně jsme si 
prohlédli památné a stavebně zajímavé kostely v Prčicích,dá-
le v Jistebnici, kde byl nalezen kancionál s písní „Kdož jste 
boží bojovníci", pak barokní kostel Sepekov a konečně román-
sko-gotické kostely bývalého kláštera v Milevsku. V delším 
zajeli jsme do Obdenic, kde byl údajně pohřben rybníkář Krčin. 
Hrad Vysoký Chlumec je v rekonstrukci. Další zastávka byla 
v Sedlčanech, na červeném Hrádku a v Křepenicích. Do Prshy 
vrátili jsme se přes Chotilsko, Slapy a podél Vltavy. 

Šestý zájezd mohl být uskutečněn v říjnu na Křivoklát-
sko díky velmi příznivému počasí. První zastávka byla v Niž-
boru, odkud jsme jeli do Nového Jáchymova pod Krušnou Horou. 
Zde na lesním hřbitově jsou četné klasicistní kříže a pla sti-
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ky, zhotovené v místní huti. Na další cestě navštívili jsme 
Jungmannův rodný domek v Hudlicích, udržovaný s příkladnou 
péčí. Vystoupili jsme na Veliz a přes Skryje sjeli jsme k 
Berounce a skalnatým údolím ke Křivoklátu, Po prohlídce hra-
du odjeli jsme ke kapličce sv.Eustacha, která je zároveň pa-
mátníkem myslivců, padlých za okupace. Zájezd jsme zakončili 
na Klíčovské přehradě u Zbečna. 

Účastníci našich zájezdů byli s mimořádnou ochotou 
přijati v Bavorově, Husinci, Vodň^nech a na Křivoklátě.Vy-
sokou úroveň měl výklsd v Tuchcově, Bavorově a v Hudlicích. 
Kde nebylo místních průvodců podal výklad Miloš Endler,který 
též všechny zájezdy organizoval a vedl. 

Všechny zájezdy byly úspěšné a věříme, že i příští zá-
jezdy splní své poslání. Všechny byly zcela vyprodány. Je 
však třeba, aby se zájemci včas přihlašovali a aby účast ne 
nich doporučovali i v okruhu svých známých. 
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L I T E R A T U R A 

Monuméntorum tutela - Ochrana pamiatok 1966 
/Nakladatelství Obzor, Bratislava, 178 stran, obr./ 

Nesporně.záslužným edičním činem je vydání prvního svaz-
ku sborníku, věnovaného teoretickým otázkám památkové péče.Vy-
šel pod redakcí Ing.arch. Jána Hraško, pracovníka Slovenského 
ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratis-
lavě. Články, které sborník obsahuje, jsou velmi závažné.Ján 
Hraško podal velmi pěkný přehled práce, vykonané v oboru pa -
mátkové péče na Slovensku za posledních dvacet let. Urbsnis -
tickým problémům, spojeným s udržováním a úpravami městských 
historických jader v CSSR je věnován článek E.Hrušky. Památko-
vá péče o města-reservace a historická jádra ostatních měst 
musí být aktivní. Nestačí jen konservovat dosavadní stav, je 
třeba, aby v těchto oblastech probíhal normální život.Umrtve-
ní jich by znamenalo také jejich ponenáhlou zkázu. Je ovšem 
třeba velice citlivých úprav, protože jde o vysoce cenný kul-
turní majetek nedozírné hodnoty. Význam podrobného průzkumu 
vzniku sídliŠt je věnována staí H.Ječného, který na několika 
příkladech demonstroval vznik sídlištních celků kolem dvorce, 
jehož půdorys je v zásadě oválný. V.Janovič ef M.Kusý seznámi-
li s historií a projektem na úpravu budov Akademie Istropoli-
tany v Bratislavě. Budovy mají sloužit potřebám divadelní fa-
kulty Vysoké školy múzických umění a University Komenského. 
Velmi zajímavý Článek o měřičské dokumentaci v památkové péči 
napsal J.Jiřinec. Problémy impregnace dřeva různými konserveč-
ními látkami pojednala D.Manková. S dílem významného sloven -
ského restaurátora uměleckých děl Petra J.Kerna seznamuje člá-
nek P.Fodora. S historií dubnické orsnžerie pak seznamuje po -
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jednání A.Bagina a D.Jano ty. Jak po obsahové, tak i formální 
stránce jde o velmi zdařilou publikaci velmi pěkně výpravě -
nou dokladovým materiálem. y<>So 
Pražský sborník historický 
/Nakladatelství Orbis, Praha/ 

Pod redakcí F.Holce a.J.Dvorského vyšel čtvrtý svazek 
sborníku, přinášejícího příspěvky k dějinám Prahy. Sborník 
obsahuje tyto studie: J.čprek, Zd.Pelikánová: K významu stu-
dia historického místopisu; J.čárek: K rekonstrukci vývoje 
a rozlohy raně feudální Prphy; D.Líbsl, J.Muk ml., M.Pavlík: 
Raně gotické havelské město; J.Tlapák: Z historie některých 
pražských předměstí na levém břehu Vltavy v období předbělo-
horském; M.Vilímková: Urbanistický vývoj maltézské jurisdik-
ce; V.Lorenc: Příspěvek k místopisu starého Zdérazu; J.Dvor-
ský: Letohrádek Matyáše Brauna na Novém Městě; A.Haas:Praha 
ve světle údajů Tereziánského katastru; Pr.Holec, M.Mikota: 
Počátky stavebního vývoje Žižkova. Kromě nich je ve svazku 
mnoho kratších, často důležitých zpráv, které však pro ne-
dostatek místa nelze registrovat. Je si jen přáti, aby měla 
všechna díla podobného rázu touž úroveň. v « v»o • 
Alois Kubiček: Barokní Praha v rytinách Bedřicha B.Wernera 
/Nakladatelství Odeon, 1966/ 

Ing.arch.Alois Kubiček rozmnožil v r.1966 svoji plodnou 
publikační tvorbu o novou, zajímavou a sličnou pragensii,ve 
velmi dobré polygrafické úprpvě. 

ttBarokní Praha v rytinách Bedřicha B.Vernera" obsahuje 
ve zmenšených, ale bezvadných reprodukcích na křídovém papí-
ře výběr 41 Wernerových pražských archltekturních pohledů, 
rytých v dobovém vkusu Ringlem, které nám ukazují budovy a 
uliční prospekty, jak se jevily v prvé polovině osmnáctého 
století. Kromě vrcholného baroku prozrazují i mnoho z rene-
sanční, nyní již zmizelé Prahy. 
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Autor uvedl toto album pečlivým a zajímavým životopisem 
Wernerovým. Tyli čil v širokých kulturních souvislostech život 
typického světoběžníka a dobrodruha osmnáctého století, mnoho-
stranně nadaného člověka a kreslíře píle takřka neuvěřitelné, 
který provedl doslova tisíce kreseb skoro po všech zemích a 
městech evropských. Bedřich Bernard Werner, nebo také jak se 
také psával „Wernher", byl rodem Slezan a po matce poloviční 
Čech. Narozen r.1688, zemřel devadesátiletý r.l778. B ^ 
J.Herout: Poznáváme a chráníme poklady minulosti 
/Vlastivědný ústav v Šumperku, 1966/ 

Příručka je určena především pracovníkům vlastivědných 
kroužků. Informuje soustavně o možnostech práce v podmínkách 
menšího města. Je dobrým návodem pro začínající spolupracov-
níky státní památkové péče i pro spolupracovníky muzeí. I zku-
šenější tu nalezne mnoho pro svou práci. Máme tím zvláště na 
mysli statě o výstavách, které mají předvést růst města,dob-
ré návody ke kresbě plánů a rekonstrukcí. Škoda, že byla vy-
dána v poměrně malém náklrdu ofsetem. „ 

V . o . 

Karel Krejčí: Praha legend a skutečností 
/Nakladatelství Orbis/ 

Univ.profesor Ur.Karel Krejčí, člen Domácí rady našeho 
Klubu vydal krásné dílo, které všem milovníkům našeho hlavní-
ho města přinese mnoho poutavého a objevného. V devíti kapi -
tolách autor tu rozvíjí náladové ovzduší staré Prahy, nevy -
čerpatelného zdroje inspirace a lidové básnivosti, její zá -
vislost na i»ůzných a měnících se kulturních a společenských -
etapách i na překvapivých vlivech nepražských a dokonce nečes-
kých. Tato rozličná období po předmluvě „Jak se tvořila legen-
da Prahy" jsou pojednána sugestivní formou v kapitolách: Mý-
tus Vyšehradu, Praha královská, Praha heroická a tragická 
/husitská/, Praha fantastická /Rudolfova/, Nesrozumitelní 
svatí /barok/, Od boudy ke zlaté kapličce /obrození/,Pražská 
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tajemství a Praha měšťanská a lidová. Monumentální velikost 
a krásu města netvoří jen jeho stavby, ale i jím inspirovaná 
literatura, poezie, hudba, výtvarné umění a v neposlední řa-
dě i obrazivost a fabulace jeho prostých obyvatelů. 

B .K« 
Milada Matyášová-Lejsková: Od Špitálská ke Karlínu 

K 150.výročí Karlina vydal ONV Prahy 8 nevelkou,ale své-
mu poslání vyhovující monografii, kterou napsala členka Domá-
cí rady našeho Klubu Dr.Milada Matyášová-Lejsková. Přehled 
dějin a vývoje někdejšího klasicistního předměstí, později 
samostatného města, nyní součásti Prahy 8 a popis všech his-
torických a uměleckých památek tohoto regionu podává autorka 
způsobem srozumitelným i širšímu okruhu čtenářů, aniž by ně-
jak slevovala na odbornosti svého výkladu. Také vylíčení kul-
turních vztahů od dávné minulosti až po současnost,obsahující 
nové údaje, činí její knížku zajmímavou pro všechny Pražany. 

M.E. 
Jaroslav Seifert: Píseň o Praze 
/Čs.spisovatel,1968 s ilustracemi nár.umělce J.Zrzavého/ 

Národní umělec Jaroslav Seifert, čestný člen Kluba Za 
starou Pr*hu, vyznává ve své sbírce básní lásku k svému rod-
nému městu, které je mu přímo živoucí bytostí, jevištěm pohnu-
tých dějin 8 srdcem národa. Básník je obdivovatelem „krásné 
prodavačky kvítí, zlata a křivulí", průvodcem křivolakými 
uličkami i rozkvetlými sady, městem, jehož kameny hovoří k 
srdci i obráncem památek Prphy. - ̂  r .a . 
NÁROD SOBE 
-upomínkový sborník k stému výročí položení základního kamene 
vydalo Národní divadlo s Kruhem přátel umění Mikoláše Alše. 
Ve sborníku, bohatě ilustrovaném předními výtvarnými umělci, 
oživují naši básníci krásné české jaro, kdy se rozjásalo 
Prahou velkolepé nadšení při přivážení základních kamenů z pa-
mátných míst naší vlasti ke stavbě prvního českého divadla. 

P.P. 
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VI .Kovářík: Staropražské romance 

/Nakladatelství ALBATROS,Praha,1969/ 
"Autor podává obraz života v Praze minulého století.Vhod-

ně vybrané obrazové přílohy přibližují obsah jednotlivých ka-
pitol, jejichž forma i uspořádání jsou velmi šíastně voleny. 
Publikace je určena mladým čtenářům, v nichž jistě vzbudí 
nejen lásku k Praze, ale tské obecnější zájem o dějiny a pa-
mátky města. Její vydání bylo šfastným počinem jak autorským, 
tak i nakladatelským. Skoda jen, že byla již několik dní po 
vyjití rozebrána a že nedošlo zatím k novému vydání. 

V.S. 
V.Mencl: Praha 
/Praha,1969/ 

Autor pojednal velmi obsažně o historii města a jeho vý-
stavbě a urbanistickém vývoji od přemyslovského hradiště se 
sídlišti v místech Starého Města až po moderní velkoměsto.Je-
ho kniha je velmi spolehlivým průvodcem po celé, jmenovitě 
umělecko-historické problematice. Snad je vhodné, abychom se 
zmínili i o několika zajímavých, autorem hájených thésích.Ne-
ztotožňuje se s identifikací kostelíka, objeveného archeolo-
gickým výzkumem v roce 1950 pod pravým křídlem Matyášovy brá-
ny na Hradě s kostelem, zbudovaným knížetem Bořivojem, kterou 
navrhl I.Borkovský a domnívá se, že kostel Panny Marie ležel 
spíše na jiném místě - tam, kde byl později zbudován románský 
kostel u jižní brány. V případě svatováclavské rotundy sv.Ví-
ta se přidržel rekonstrukce, navržené J.Cibulkou a nepřihlédl 
k námitkám, které proti této rekonstrukci vznesl již VoRichter. 
Jinde nás zarazí tvrzení o citelném ochuzení a manýrismu go -
tického stavitelství po husitských válkách při stavbách utra-
kvistických, kde autor, zdá se po vzoru J.Pekaře, hodnotí to-
to období jako období úppdkové /ve světle jeho hodnocení 
ovšem nevíme, jak oceniti např.chrámovou stavbu kostela Pro-
měnění Krista Pána v Táboře a kostel sv.Mikuláše v Lounech, 
nepřihlížejíce již vůbec k dostavbě Matky Boží před Týnem za 
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Jiřího z Poděbrad/. Přes vytčené je třeba považovat celou 
práci za jedno z nejlepších děl o daném thématu za posled-
ních dvacet let, V.S. 

Jaromír Neumanii: České baroko 

/Odeon,1969 - edice České dějiny/ 
Velká representační publikace obsahuje velký umělecko-histo-
rický rozbor tohoto pozoruhodného slohu a fotografie J.Ehma, 
T.Hontyho, A.Paula, K.Plicky a dalších. Kniha obsahuje též 
několik jazykových mutací. 

Karel Plicka: Pražský hrpd ' 
/Orbis, edice Pragensia 1969/ 
Velká representační kniha obsahuje výběr uměleckých fotografií 
národního umělce prof.K>.rlp Plicky, Siena Klubu Za starou Pra-
hu s úvodem akademika Zdeňka Wirtha a umělecko-historickým 
katalogem dr.Emanuela Pocheho, vyšla ve 4.vydání. 

Z memoirové literatury: 

Otakar Storch-Marien: Sladko je žít 
/Cs.spi SOvatel,19 67/ 

Také paměti člena Domácí rady Klubu Za starou Prahu Ota-
kara Storch-Mariena lze právem zařadit mezi pragensia. Kulti-
vovaný autor vypráví nejdříve o svém dětství a mládí prožitém 
v Kolíně, avšak dalšími vzpomínkami na dobu universitního stu-
dia a na počátky nakladatelského podnikání je už cele připou-
tán k Praze a jejímu kulturnímu kvasu po první svě.tové válce. 
S espritem načrtává portréty současných literárních osobností, 
s nimiž se postupně seznpmoval a jejichž díla s úspěchem zís-
kával pro své mladé, na naše poměry však záhy respektované na-
kladatelství Aventinum. Četné zajímavé episody, kterými autor 
vhodně a s vkusem své vyprávění prokládá, dokreslují obraz 
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tehdejší literární Prahy, počínající se vymaňovat z úzkých 
obzorů do nedávná provinčního města. 

II.díl pamětí, majících název „Ohňostroj" /vydaný v roce 
1969/, líší se od předchozího dílu určitou gradací zážitků,kte-
ré byly vyvolány rozmachem autorova podnikání. Oaou vyprávění 
stává se proslavená Aventinská mansarda, k níž se víží vzpomín-
ky i na výstavy výtvarnické avantgardy. Autor vzpomíná na své 
odvážné experimenty, na sn»hy proniknout s českými autory za 
hranice, na své uvádění děl současné světové literatury k nám 
a na zakládání časopisů a revuí, pomáhající čtenáři i dobré 
knize. V jeho vzpomínkách defilují řady známých osobností 
domácích i cizích a líčení zahraničních cest střídá se s 
příhodami někdy až neuvěřitelně dramaticky vyhrocenými. „Ohňo-
stroj" je překvapivě bohatá kniha, jejíž obsah a hodnotu nelze 
vtěsnat do několika řádek, jež jsou k disposici. 

M.E. 
VoV.Štech: V zamlženém zrcadle 
/Cs.spisovatel, 1967/ 

Významnou knihou, jíž nelze pro její hodnotu a zajímavost 
opomenout je I.díl pamětí čestného člena Klubu Za starou Pra-
hu prof.Dr.V.V.Stecha „V zamlženém zrcadle". Třebaže úvodní 
kapitola „Pod Slánskou horou" obsahuje autorovy vzpomínky na 
dětství v rodném městě, ostatní kapitoly, zahrnující létá 
gymnasiálních a vysokoškolských studií až do promoce r.1910, 
jsou prostoupeny jeho vášnivým zaujetím pro milovanou Prahu, 
že se tato jeho kniha právem řadí mezi pragensia. Suverénně 
širokým tokem typicky štechovským slohem plyne vyprávění,kte-
ré je nejen zpovědí z osobních zážitků a dojmů, ale zároveň 
též skvělou přehlídkou osobností své doby, zejména výtvarní-
ků a literátů, dnes namnoze zapomínaných a zapomenutých. Do-
vídáme se o nich bezpočet podrobností a episod, které jsou 
protkány výstižnými cherakterištikami a uměle cko-historický-
mi reminiscencemi. Autor na mnoha místech vzpomíná na zásluž-
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nou činnost Klubu Za starou Prahu, jehož byl dlouholetým obě-
vým pracovníkem a s nímž svedl nejeden urputný zápas o zachrá-
nění památek Prahy. „Zamlžené zrcadlo" jeví se spíše zrcadlem 
kouzelným, v němž se podivuhodně ostře obráží mosaika kultur-
ního a uměleckého života Prahy na přelomu století. Hloubka ci-
tu a vyrovnaná moudrost, jimiž je vyprávění seniora české umš-
novědy prodchnuto, podmaní si čtenáře stejně sugestivně,jako 
jeho živé slovo a gesto v rozhlasu a televizi. Paměti V.V. 
Stecha budou mít tři díly. Druhý je v tisku a poslední pan 
profesor dokončuje. M y 
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