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Železniční dílny na bubenském nádraží v Praze 7.  
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: ZA STAROU PRAHU :

Domácí rada Klubu Za starou Prahu v průběhu letošního 
léta navštívila dva laureáty Ceny Klubu Za starou Prahu 
za novou stavbu v historickém prostředí. Počátkem srpna 
to byl kostel sv. Ducha v Šumné nedaleko Vranova nad 
Dyjí, který se stal laureátem Ceny v roce 2010.  
Výklad podal klubovní výpravě autor projektu architekt 
Marek Štěpán. 

Foto K. Bečková, srpen 2015
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Krize 

Ekonomická krize ustupuje, nastává krize hodnot. Peníze, kapitál, hospodářský růst, efekt a zisk, 
to jsou ta pravá kritéria, podle kterých se každodenně posuzuje smysluplnost lidského konání, 
alespoň to tak vypadá z televizního zpravodajství. Vydělávat a hromadit je možná dokonce nej-
větším ideálem současné společnosti. A v ní je hrdinou ten, který vydělá nejvíc. Ten je dokonce 
tak velkým borcem, že mu dovolíme nás všechny řídit, kontrolovat a úkolovat. Pragmatické eko-
nomické chování je natolik adorovaným vzorem, že zcela zastínilo vzory tak trapně archaické 
jako ohleduplnost, vzájemná důvěra, úcta k minulosti, pokora vůči budoucnosti. To všechno jen 
zdržuje, stojí peníze a negeneruje zisk. Zbořit památku je výhodnější, než ji zachovat, a postavit 
velký barák je mnohem výhodnější, než opravit malý. 

nastává doba lámání charakterů i lámání holí nad někdejšími ideály. nezištnost se stává 
nepochopitelnou a nezištná dobrovolnost směšnou. V takové době je poslání klubu Za starou 
Prahu ještě zřetelnější než kdy jindy: zastat se kulturních artefaktů minulosti, které společnost 
lhostejně přehlíží, protože nejsou prvoplánově líbivé; které nedoceňuje, protože jsou příliš mladé 
a k uznání jejich hodnoty nedozrála; kterých si neváží, protože nepochopila význam detailu pro 
hodnotu celku. Jak nejvýstižněji formulovat toto novodobé poslání klubu Za starou Prahu? Jako 
permanentní obrábění a cizelování kulturního a památkového vědomí společnosti, které úspěšně 
založili a modelovali naši chůdci.
        Kateřina Bečková
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Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.

Hovory o Praze 

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

aKce Pro veřejnost v juditině věži

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

KniHKuPectvÍ juditina věž

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

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

Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/

sleva pro členy klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

Domácí RADA kLUBU ZA sTARoU PRAHU PRo Rok 2015:
PhDr. kateřina Bečková – předsedkyně

Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, PhD. – místopředsedové

mgr. Jakub Bachtík (jednatel), Ing. et mgr. Eva csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. martin krise,  
mgr. karel ksandr, Bc. Anna kusáková, mgr. michal novotný, Bc. Pavla Priknerová, mgr. kateřina samojská, 

Ing. arch. miloš solař, doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková,  
Ing. arch. Jan Veselý, Bc. Eliška Varyšová, mgr. Veronika Vicherková, Anna Vinklárková,  

Ing. karel Zeithammer – členové

Ing. Zbyněk Bureš, PhDr. kristýna Ledererová-kolajová – revizoři

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

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

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

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

členství v klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2015 je stanoven takto: 450 kč (zá-
kladní), 250 kč (studenti, důchodci), 100 kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává 

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

kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu.

aKce Pro veřejnost

http://www.zastarouprahu.cz
mailto:juditinavez@seznam.cz
http://zastarouprahu.shop4you.cz/
http://www.zastarouprahu.cz
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DEmoLIcE A noVosTAVBA V GoTTHARDské ULIcI V PRAZE 6 

náVRH VE sTyLU cHyTRé HoRákynĚ

 Lokalitu pod kostelíkem sv. Gottharda v Bubenči část Pražanů zná jako jednu z přístupových 
cest do Stromovky a část jako blízké okolí známého hostince Na Slamníku. Všichni se však nepochybně 

shodnou na tom, že si přes lecjaké vklíněné novostavby a nepřehlédnutelné přestavby stále ještě 
zachovala ráz jádra staré předměstské obce, který ji přivedl do dobré společnosti památkových zón. 

Nově plánovaný záměr to však může změnit.

klub Za starou Prahu byl na jaře tohoto roku in-
formován odborem výstavby mč Praha 6 o záměru 
novostavby bytového domu na místě objektu čp. 37, 
Praha 6, Bubeneč, Gotthardská 4.1 První pohled 
do soupisu Umělecké památky Prahy2 vzbudil u 
autorky tohoto článku paniku. Dům zde byl totiž 
popsán jako klasicistní z let 1848–1849. Takže se 
zdálo, že se rodí hrůzostrašný precedens: památ-
kové orgány povolily demolici historického objektu 
v památkové zóně! Po zjištění okolností kauzy u 
příslušného referenta národního památkového 
ústavu bylo konstatováno, že situace není až tak 
dramatická. Adjektivum hrůzostrašný by ale pro-
zatím odvoláno být nemělo.

1  klub je na mč přihlášen podle § 70 zákona č. 114/1992  
o ochraně přírody a krajiny k odběru informací o zahajovaných 
územních řízeních,

2  Pavel Vlček a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Velká Praha,  
A-L. Academia, Praha 2012

Rekapitulace kauzy

V roce 1994 povolil odbor památkové péče minis-
terstva kultury čR firmě JEPRo, s.r.o. demolici pů-
vodního klasicistního objektu čp. 37, který byl v ha-
varijním stavu, a sňal z něj současně památkovou 
ochranu.3 Podmínkou povolení bylo, aby novostavba 
zachovala „objemovou skladbu areálu“. Proto byla 
projektantem navržena a v roce 1994 skutečně na 
místě zbořeného původního domu v Gotthardské 4 
investorem realizována novostavba, která svým 
vnějším vzhledem budí dojem původního klasicist-
ního domu jen novodobě doplněného půdní vestav-
bou. Tento optický klam dokonale zmátl i autora 

3  mk čR, čj. 5586/94 z 14. 6. 1994, podepsán náměstek 
ministra JUDr. Ladislav kratochvíl, následně bylo vydáno pro 
projektanta novostavby konstruktivu Group, a.s. rozhodnutí 
odboru památkové péče mHmP čj. oPP 3148/94 z 1. 8. 1994, 
podepsána mgr. Jiřina knížková 

Pohled do Gotthardské ulice, vpravo část bloku s hostincem Slamník, vlevo nový dům dokončený před několika 
lety, v pozadí dům čp. 37. Foto: K. Bečková, červen 2015



Ročník XLV. (XVI.) čísLo 1 / 2015        5

příslušného hesla do soupisu Uměleckých památek 
Prahy, který jej bez podezření popsal jako klasicist-
ní dům. novostavba z roku 1994 byla určena pro 
administrativní účely, kterým slouží doposud.

Po dvaceti letech se majitel, stále firma JEPRo, 
a.s., rozhodl, že provede další totální výměnu. 
Realitní trh s kancelářskými prostorami totiž už 
není tak lukrativní jako bydlení v lokalitě bezpro-
středně sousedící a areálem stromovky. majitel tedy 
požádal v roce 2014 památkové orgány o schválení 
demolice onoho „pseudoklasicistního“ domu z roku 
1994 a stavbu nového bytového objektu na jeho 
místě. Jistě se nedomníval, že by demolice tak mla-
dého domu mohla být z památkářského hlediska 
problémem. Po několika měsících licitování o obje-
mových parametrech stavby a dvou odmítnutích, 
na třetí podaný návrh národní památkový ústav 
kývl a magistrátní odbor památkové péče jeho 
názor potvrdil.4 Poté se investorovi otevřela cesta 
k žádosti o územní rozhodnutí.

Prezentace v Klubu

studii novostavby připravil pro investora mgr.A. 
Jan nedvěd,5 který požádal o konzultaci nad návr-
hem i klub Za starou Prahu. setkání s prezentací 

4  národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze: 
čj. nPÚ-311!21342/2014 z 11. 4. 2014; nPÚ-311/63781/2014 
z 12. 9. 2014; nPÚ-311/79143/2014 z 29. 10. 2014. odbor 
památkové péče mHmP, čj. s-mHmP 1133716/2014 z 10. 11. 2014.

5  Ateliér nedvěd Architekti: http://nedvedarchitekti.cz/

se uskutečnilo v průběhu jednání Domácí rady klu-
bu dne 1. 4. 2015. na něm se členové klubu shodli, 
že demolici starého a stavbu nově navrženého domu 
nemohou podporovat. Památková zóna v Gotthard-
ské ulici a jejím okolí si stále ještě zachovává svůj 
klasicistní charakter, ale každý nový rušivý zásah 
již může být tím, který křehkou rovnováhu rozbije. 
Přestože klub není obhájcem replik staveb, v tom-
to případě nekompromisně podporuje zachování 
současného domu vzniklého před dvaceti lety jako 
nápodoba dožilého objektu. nová budova navržená 
architektem nedvědem se snaží současně nebýt 
další replikou a současně respektovat požadavek 
na zachování objemu a rázu původní stavby se 
sedlovou střechou. kdyby zadání znělo „ani nová, 
ani stará“, pak by návrh ve stylu chytré horákyně 
jistě uspěl, ale jako svébytná architektura, která by 
měla být přínosem pro okolí, nikoliv. Podle autorky 
tohoto článku se podobá ze všeho nejvíc tzv. pa-
mátkářské architektuře, budově, která se v obrysu 
a hlavním členění podřizuje historickému vzoru, 
ale v detailu se zdráhá jakýkoliv historický prvek, 
jako jsou římsy nebo rámování oken napodobit, aby 
se „z vědeckých důvodů“ od historické zástavby již 
na první pohled odlišila.

Při jednání byly všechny tyto námitky autoro-
vi návrhu, architektu Janu nedvědovi, sděleny. 
Uklidňoval nás sice, že v územním řízení se fasády 
ještě detailně neřeší, ale hrozba povolení demolice 
budovy, aniž je budoucí podoba stavby známa, je 
pro nás spíše znepokojivá než uklidňující.

 Dům čp. 37 v Bubenči, Gottharská 4, novostavba z roku 1994.
Foto: K. Bečková, červen 2015

http://nedvedarchitekti.cz/
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Stanovisko Klubu Za starou Prahu

Do územního řízení vstoupili s pádnými připomín-
kami a námitkami v hojném počtu jak sousedé 
z okolních staveb, tak občanská sdružení a spolky 
včetně klubu Za starou Prahu.6 stanovisko, které 
podal klub dne 6. 4. 2015 na odbor výstavby mč 
Prahy 6, znělo takto:

Rekapitulace stavu:

1. V roce 1994 byla povolena po sejmutí památ-
kové ochrany mk čR demolice původního klasi-
cistního domu čp. 37. Důvodem byl havarijní stav 
objektu. ministerstvo kultury tehdy stanovilo pro 
novostavbu podmínku „zachování základní obje-
mové skladby areálu“.  

2. Přestože domu čp. 37 z roku 1994, který na-
podobil historizující vzhled, lze vytknout zejména 
nepřiměřené množství vikýřů, zachoval zároveň 
požadovaný klasicistní výraz budovy, svým cha-
rakterem dobře splynul s prostředím a zcela naplnil 
požadavky krátce předtím vyhlášené památkové 
zóny dle vyhlášky HmP č. 10/1993 sb. z 1. 11 1993. 
Lze dokonce konstatovat, že dům během dvaceti let 
od svého vzniku svou existenci obhájil natolik, že  
i autoři zásadního uměleckohistorického díla Umě-
lecké památky Prahy, Velká Praha, A-L, Academia 
2012, nepojali podezření, že jde o novostavbu. (To 
je sice politováníhodné pro autory knižního díla, 
nikoliv pro dům.)

6  místní zorganizovali také petici, která se týká i nedalekého 
rovněž k demolici navrženého domu ve Wolkerově ulici.  Další 
informace na webu Praha 6 ztrácí tvář: http://praha6ztracitvar.cz/
clanky/bude-se-ve-starem-bubenci-zase-bourat-petice

3. nyní přichází investor s požadavkem dům 
z roku 1994 zbořit a předkládá nové řešení zástavby 
pozemku, protože mu původní kancelářské vyu-
žití domu již nevyhovuje. Domnívá se zároveň, že 
stavba z roku 1994 je ještě natolik mladá a bezvý-
znamná, že není důvod ji jakkoliv chránit.

Námitky k návrhu:

klub Za starou Prahu se seznámil s předloženou 
dokumentací stavby, zejména s její částí souvise-
jící s charakterem území, a s navrženou demolicí 
zásadně nesouhlasí z těchto důvodů:

1. nový dům doložitelně nerespektuje původní 
podmínku mk čR z roku 1994, tedy zachování 
základní objemové skladby areálu. Výšky a objemy 
navržené stavby jsou odlišné jak vůči původnímu 
historickému domu, tak vůči stavbě z roku 1994.

2. nový dům se uplatňuje rušivě vůči prostředí 
památkové zóny a jejímu charakteru, a to včetně 
srovnání se stávající novodobou budovou z roku 
1994 na tom místě. Přestože klub Za starou Prahu 
zásadně nepodporuje vznik nápodob a kopií his-
torických staveb, případ domu z roku 1994 chápe 
jako výjimku zejména proto, že dům zde již dvacet 
let stojí a svou existencí dosud velmi úspěšně hájí 
charakter památkové zóny.  

3. Domníváme se, že oPP mHmP svým souhlas-
ným závazným stanoviskem pochybil a podcenil 
dopad novostavby na chráněný charakter památ-
kové zóny. V případě, že bude vydáno stavební 
povolení, budeme v odvolacím řízení požadovat 
přezkum uvedeného závazného stanoviska.

4. Jsme si vědomi mnoha stavebně-technických 
problémů dané lokality a samotné parcely, zejména 
geologicky nestabilního podloží, které bylo jedním 
z důvodů havarijního stavu původního historického 
domu. I z tohoto důvodu doporučujeme řešit nové 
nároky investora méně razantní metodou, než 
byla navržena, a to nikoliv demolicí, ale pouhou 
přestavbou existujícího domu za zachování jeho 
objemu a vizuálního charakteru.

o případném dalším vývoji kauzy budeme ve 
Věstníku informovat.
    Kateřina Bečková

      
 
 
 
 

Orientační plánek lokality z doby kolem roku 1910. 
V plánku vyznačen dům čp. 37 (a) a hostinec Slamník 
(b). Ulice Gotthardská se tehdy nazývala Táboritskou.
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PřEsTAVBA BýVALéHo oBcHoDníHo DomU BAťA V cELETné ULIcI 
čP. 596/15, PRomARnĚná PříLEžITosT?

Obchodní dům Bat’a v Celetné ulici, výrazný zástupce funkcionalistické architektury v samém centru 
Prahy, projektovaný Josefem Gočárem, byl od počátku své existence příčinou rozporuplných reakcí, od 
obdivných až po ty zatracující. V průběhu 20. století se také měnil názor na to, jak by mělo být s touto 

moderní stavbou v historickém prostředí nakládáno. Všechny výraznější zásahy však dlouho zůstávaly 
pouze na papíře. Nedávno však proběhla celková přestavba a rekonstrukce tohoto domu, která ukazuje, 

jaký přístup ke Gočárově dílu dokázalo přinést jednadvacáté století.

Zástavba v bloku vyplňujícím prostor mezi ulice-
mi celetná a Štupartská je doložena již od počátku 
15. století. na Langweilově modelu je na místě dneš-
ního domu možno si prohlédnout dům, tehdy zvaný 
U svaté kateřiny, s pavlačovým dvorem a dvěma 
dvoupatrovými čelními fasádami, ještě před zásadní 
přestavbou uličního křídla do celetné. V polovině 
19. století byla celá tato část ubourána a na jejím 
místě vystavěna převýšená třípatrová novostavba, 
jež od 90. let nesla název U města Paříže. sídlil  
v něm známý obchodní dům věnující se převážně 
prodeji ozdobného zboží. Pravděpodobně již od roku 
1929 tento dům získala do svého majetku firma 
Bat’a a zřídila zde svoji provozovnu. 

Jak velela firemní strategie i v prostředí královské 
cesty se chtěla společnost Bat’a prezentovat vlastní 
architekturou. Pro specifické prostředí byl zvolen  
i výjimečný architekt, Josef Gočár, pracující sice 

jako konzultant firmy, ale nikoli přímo zaměst-
nanec stavebního oddělení. Dům U města Paříže 
byl v dobovém tisku považován za nevyhovující  
a s nadějí bylo vzhlíženo k budoucí novostavbě. celá 
starší zástavba byla v roce 1934 zbořena, a to včet-
ně goticko-renesančních klenutých sklepů. Vznikla 
zde třípatrová budova, železobetonové konstrukce, 
s ustoupeným podkrovím. Přestože se jednalo  
o zcela novou architekturu, nelze Josefu Gočárovi 
upřít snahu o její začlenění do kontextu a o určitou 
návaznost na okolní historickou zástavbu. Ta se 
například projevuje ve hmotě domu, která není 
plně zastavěna. od úrovně 1. patra se ve středu 
uplatňuje postupně se rozšiřující světlík vedoucí 
až k úplnému rozdělení domu pouze na dvě uliční 
části. k plynulejšímu začlenění novostavby při-
spělo i v bat’ovské architektuře neobvyklé využití 
zešikmených střech, původně pokrytých pálenou 

Průčelí do Celetné ulice. Foto Adéla Dorňáková, únor 1913. 
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krytinou a v neposlední řadě i samotné 
ztvárnění obou uličních fasád, tvořených, 
kromě přízemních prosklených výkladců, 
vysokými francouzskými okny, jež propo-
juje několik řad tyčového zábradlí. 

kolaudace domu proběhla po několika 
úpravách až v roce 1937. novostavba se té-
měř okamžitě stala předmětem jak chvály, 
tak i kritiky. k nejvýraznějším odpůrcům 
Bat’ovy novostavby patřil architekt Ladi-
slav žák, který od svého kolegy očekával 
mnohem odvážnější výtvor pyšnící se celo-
prosklenými fasádami, které by podle něj 
mnohem lépe doplňovaly celetnou ulici. na 
druhou stranu pro některé se jednalo až 
o příliš moderní stavbu ze skla a betonu, 
která vůbec neměla v blízkosti Týnského 
chrámu vzniknout. 

Téměř zcela volné dispozice prvních 
dvou podlaží byly původně využívány 
k prodeji a službám zákazníkům, ve 2.  
a 3. patře se nacházely kanceláře a byty 
zaměstnanců. I po roce 1948, přestože již 
ne pod hlavičkou značky Bat’a, si přes úpra-
vy interiéru zachovala stavba svůj vzhled  
i původní funkce (obchodní a obytná).  

Rušivý element

V 50. letech nebyla funkcionalistická ar-
chitektura ještě předmětem výraznějšího 
zájmu památkové péče. Z toho důvodu byl 
ve stavebně-historickém průzkumu z roku 
1958 Bat’ův dům označen za rušivý ele-
ment v prostředí starého města, který je 
třeba velmi výrazně přestavět. Byly přitom 
navrženy úpravy (zastavění zahloubeného 
proskleného přízemí, zazdění každého dru-
hého okna, rozšíření a zkrácení zbývajících 
okenních otvorů, snížení objektu ideálně o 
3. patro a podkroví, vybudování sedlových 
střech, rovnoběžných s průčelím), které 
měly napomoci tomu, aby se z výrazné mo-
derní architektury stala téměř neviditelná, 
propojující stavba, bez jakékoli zajímavosti, 
avšak rytmizací fasády odpovídající klasic-
kému domu s okny.

Tyto návrhy zůstaly nerealizovány.  
o deset let později, v roce 1968, se proto 
objevil další návrh na rekonstrukci ulič-
ních fasád, který však už dokládá posun 
památkové péče směrem ke snaze o zacho-
vání architektonického členění moderní 
architektury. Tento návrh již respekto-
val architektonickou strukturu průčelí 
s prosklenými výkladci, avšak prosazoval 
změnu její barevnosti. Původní světle šedá 

omítka byla doplněná zelenými ocelovými prvky a hnědými 
okenními rámy. nově mělo dojít k použití smaragdově zelené 
barvy na omítce průčelí, dveře a zábradlí měly být natřeny 
cihlově hnědou a okenní rámy bílou. Přestože jemnějšími 
prostředky, i tento návrh se snažil o větší propojení domu 
s celou ulicí a o zaretušování jeho odlišností.

Výrazný zásah do vnější podoby stavby ale nakonec přišel 
až v podmínkách nového režimu roku 1991, a to v podobě 
výměny přízemních výkladců do celetné ulice. Původní 
spíše minimalistické kovové rámy, jež byly vyplněny skle-
něnými tabulemi, byly vyměněny za robustní dřevěnou 
konstrukci, zcela nesouvisející s původní situací.

Zatímco exteriér byl upravován jen výjimečně, vnitřní 
dispozice domu byly upravovány mnohokrát. Z toho důvodu 
se z původního interiéru dochovalo pouze vedlejší teracové 
schodiště, několik teracových podlah v bytových prostorách, 
okenní výplně průčelí a jejich kování. 

Drastická „rekonstrukce“

Tento stav přetrval až do roku 2013, kdy započala cel-
ková přestavba již několik let nevyužívaného objektu. Po 
prvotním záměru vybudovat v bývalém obchodním domě 

Průčelí do Celetné ulice. Foto Adéla Dorňáková, únor 1913.
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hotel, bylo nakonec vybráno jiné využití: v roce 
2013 byla v režimu stavebních změn před dokon-
čením schválena adaptace objektu na muzeum 
voskových figurín. Po sérii změn, které nastaly při 
samotných stavebních úpravách lze celkově kon-
statovat, že došlo k menším zásahům a bourací 
práce neměly tak velký rozsah, jaký v původních 
rozhodnutích (2007, 2008, 2012) povolil jak ná-
rodní památkový ústav, tak i odbor památkové 
péče mHmP v rámci staršího záměru. Zachováno 
bylo nakonec původní schodiště určené předtím 
k likvidaci, repasovány byly také originální okenní 
výplně a kování.

Památkové orgány se ve svých stanoviscích za-
měřovaly primárně na zachování uličních fasád. 
Přestože ale snad nejvýraznějším prvkem jsou 
přízemní zahloubené výkladce směrem do celet-
né ulice, výsledná podoba nekoresponduje přesně 
s původním stavem, jedná se spíše o analogii.
Taktéž střechy nebyly pokryty původně užitou 
pálenou krytinou, ale měděným plechem. Vnitřní 
prostorové členění bylo zcela změněno, ale nikoli 
směrem k původní otevřené dispozici. největší zá-
sah do původní koncepce stavby pak představuje 
zastřešení vnitřního světlíku v úrovni třetího pa-
tra, čímž zaniklo vnitřní osvětlení středu budovy  
i architektonicky pojednané dvorní fasády.

V souvislosti s takto razantními zásahy je třeba 
připomenout, že dům čp. 596 se nachází v pražské 
památkové rezervaci (PPR), která byla v roce 1992 
zapsána na seznam památek UnEsco. Přestože 
dům nepatří mezi zapsané kulturní nemovité pa-
mátky, jsou statutem památkové rezervace jasně 
stanoveny podmínky jeho památkové ochrany. 
Vládní nařízení o památkové rezervaci z roku 1971 
přímo uvádí, že nesmí být narušena objemová  
a prostorová skladba historických objektů, a nesmí 
být poškozeno prostředí rezervace. Zároveň by měly 
stavební úpravy vést k přiměřenému společenské-
mu využití budovy a jejímu dalšímu zhodnocování. 
Přestože zásahy do podstaty objektu nebyly tak 
drastické, jak bylo původně schváleno, je velmi 
diskutabilní, zda se těmto podmínkám při jeho 
úpravách podařilo vyhovět.

Stranou zájmu

Dějiny této stavby nám zároveň ilustrují i  památ-
kový pohled na funkcionalistickou architekturu 
v průběhu 20. století. od snahy se jí úplně zbavit, 
až po alespoň kosmetické zamaskování. V dnešní 
době již nikdo nepochybuje o kvalitách architektury 
první republiky a mnoho staveb se stalo nemovitý-
mi památkami. Avšak bývalý obchodní dům Bat’a, 

Přízemí, září 2014. Foto Adéla Dorňáková, únor 1913.
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přestože jde o stavbu předního českého tvůrce, 
stál vždycky poměrně stranou zájmu odborníků  
i veřejnosti. Při jeho přestavbě byla ze stran památ-
kových orgánů projevena velká snaha o zachování 
původního vzhledu a barevnosti fasád a zhruba  
i výšky celého objektu. Avšak průčelí není všech-
no a obzvláště v takto exponovaném prostředí 
bychom se měli zajímat i o to, co se za ním skrývá  
a co zbylo z „hmotné podstaty“ domu. I při pohledu 
z ulice je patrné, že fasády tvoří opravdu jen kulisy 
pro svět voskových figurín uzavřený uvnitř, okna 
jsou zastavěna příčkami a zcela postrádají svůj 
primární účel. 

Zastřešení dvora v podstatě zrušilo původní 
koncepci domu a architektonicky ztvárněné dvorní 

fasády. Efektní průhledy do dvora a i jeho praktické 
osvětlování střední části domu bylo obětováno po-
třebě větší užitkové plochy. Expozice muzea, která 
záměrně vytváří napodobeniny různých interiérů, 
by mohla být umístěna kdekoli a není žádným způ-
sobem svázána s architekturou domu, jehož kvality 
se musely podvolit požadavkům muzea. 

Je zřejmé, že v průběhu 20. století postupně do-
cházelo k degradaci architektury domu, avšak její 
funkce zůstávaly zachovány. V současnosti, přes 
snahu navrátit čelní fasády do původní podoby, 
k její rehabilitaci nedošlo. Byla pouze vytvořena 
schránka pro instituci velmi diskutabilní kvality 
a šance představit zajímavou moderní architektu-
ru v centru města a zpřístupnit ji širší veřejnosti 
zůstala nevyužitá.

Adéla Dorňáková

Návrh fasády do Štupartské ulice, Josef Gočár (Oldřich 
Dostál, Eva Konečná: Česká architektura 20. století 
a historické prostředí II. 1920–1945, in: Architektura 
ČSSR 1966, roč. 25, 385–392)

Dům U Města Paříže (Oldřich Dostál, Eva Konečná: 
Česká architektura 20. století a historické prostředí II. 
1920-1945, in: Architektura ČSSR1966, roč. 25, 385-
392)

LITERATURA: 
BáBEk Ladislav: k provozu stavebního oddělení firmy Bat’a, in: Zlínský funkcionalismus, Zlín 1991, 71–75. DosTáL oldřich; 
konEčná Eva: česká architektura 20. století a historické prostředí II. 1920–1945, in: Architektura čssR 1966, roč. 25, 
385-392. HoRŇákoVá Ladislava: Fenomén Bat’a, zlínská architektura 1910–1960, Zlín 2009. kARFík Vladimír: Architekt si 
spomína, Bratislava 1993. oRAVoVá monika: Reklama a propagace firmy Bat’a ve Zlíně (1894–1945), in: Zlínsko od minulosti 
k současnosti, 2002, 33–78. ŠLAPETA Vladimír: Bat’a, architektura a urbanismus 1910–1950, Zlín 1991. ŠVácHA Rostislav; 
JAnDáčEk Václav: obchodní Dům Bat’a v celetné ulici, návrh na prohlášení za kulturní památku, in: Věstník klubu  
Za starou Prahu 2–3/2007. ŠVácHA Rostislav: od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
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GLosA: oHLéDnUTí ZA mARŠmELoUnEm

rada zkrátka rozdělí na příznivce a odpůrce, kteří 
ke společnému názoru nedojdou. A jelikož respekt 
ke svobodné diskusi a odlišnému vidění věcí se 
v rámci klubu hluboce ctí, na společné stanovisko 
Domácí rada v takových případech rezignuje. každý 
z členů má nicméně možnost vyjádřit se k věci sám 
za sebe, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
A právě to byl případ maršmelouna.

Já osobně celou kauzu považuji za nevyužitou 
příležitost. Ale ne kvůli samotné architektuře. 
Přiznám se, že z Fránkova domu nadšený nejsem. 
Podle mě je celý vtip jeho řešení až moc prvoplánový 
a při pohledu z Letné se ty smajlíky budou šklebit 
trochu moc výrazně. Ale ve srovnání s jinými prů-
švihy, které se v Praze dějí, nepovažuji dům za vel-
kou katastrofu – stojí na parcele, která si zastavět 
zaslouží, není nijak předimenzovaný ve hmotě ani 
proporcích a neužívá všudypřítomný motiv skleně-
né stěny, ale zděnou fasádu. Je to zkrátka dům,  
o kterém se dá diskutovat – jinými slovy, dá se na 
něm probrat, jakou architekturu vlastně v Praze 
chceme, jaká jsou kritéria pro dobré stavby, ale  
i jak by mělo probírat jejich schvalování. A právě 
v tom, vidím největší problém celé kauzy, protože 
potenciál k diskusi byl vytěžen sotva napůl. 

ne že by snaha nebyla. Ba dokonce lze říct, že 
oproti předchozím kauzám šlo vidět zásadní po-
sun v tom, jak se v probíhající debatě celé téma 
uchopovalo. Už se totiž nemluvilo jen o konkrétní 

maršmeloun, to jméno na jaře tohoto roku hýbalo 
Prahou. nejde přitom o nový zákusek nebo bizar-
ního komiksového hrdinu, ale o dům, který má být 
tečkou za jednou vleklou kauzou v Anežské čtvrti, 
které se klub několikrát podrobně věnoval (viz 
Věstník 1/2009). Emoce vzbudil návrh provokatéra 
Zdeňka Fránka, hmotný kubus s fasádou, ze které 
koukají do stran „smajlíky“. Tentokrát ale nebylo 
pozdvižení tak jednostranné jako u většiny jiných 
podobných projektů v Praze – kromě těch, kteří jej 
považují za vulgární a degradující staré město, se 
najde i silná a stejně věrohodná skupina lidí, kte-
rý projekt považují za zdařilý, originální a městu 
prospívající. Rozložení sil díky tomu bylo ideální 
i pro mediální pokrytí: koncem jara maršmeloun 
v podstatě neslezl z novin a jedna veřejná debata 
střídala druhou.

klub se k této významné kauze stavěl dosti 
vlažně, respektive nejednoznačně – nebylo vydá-
no žádné stanovisko; diváci mohli vidět v televizi 
jednoho člena Domácí rady, jak dům kritizuje,  
a o den později druhého, který jej chválí, mohli číst 
příspěvky různých členů klubu, které se v závěrech 
zásadně lišily apod. Pro leckoho to bylo matoucí, 
někdo to mohl chápat jako zradu a objevila se do-
konce i všelijaká konspirační podezření. 

Důvod této nejednoznačnosti je ale úplně ba-
nální: klub se na postoji k domu prostě neshodl. 
nestává se to často, ale u některých kauz se Domácí 

Maršmeloun: postrach Prahy, nebo svěží vítr současné architektury? Promarněná příležitost v každém případě. 
Vizualizace návrhu Zdeňka Fránka převzatá z http://i.lidovky.cz/15/043/lnorg/SM5abe7a_bytovdm.jpg.

http://i.lidovky.cz/15/043/lnorg/SM5abe7a_bytovdm.jpg
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stavbě, ale o pravidlech pro výstavbu ve městě,  
o principech památkové ochrany, o kvalitách 
nové architektury. Jenže z té debaty nebyl žádný 
pořádný závěr. Diskutující si kladli dobré otázky, 
ale přitom vlastně vedli jen mimoběžné monology 
– debatě přes chvályhodnou aktivitu IPRu chyběl 
moderátor, ale i snaha vyjít si vstříc. Vinu na tom 
přitom měly všechny strany. Investor se do debaty 
zapojoval jen minimálně. obhajoba stavby tak byla 
na architektu Fránkovi, který si ale kritiku brzy 
začal brát osobně a reagoval popudlivě a ublíženě. 
odpůrci stavby byli zase často přehnaně militant-
ní – byt’ za okolností, kdy se má bez jejich vědomí 
a souhlasu proměňovat jejich domov, je to zcela 
pochopitelné – a používali i nefér argumenty (jako 
„ohrožení zdi středověkého kláštera“ vedle parko-
viště, která ale ve skutečnosti vznikla v 70. letech 
minulého století). cenu hanby si pak zaslouží Pra-
ha 1, která se ani nesnažila skrývat, jak je jí celá 
kauza – kvůli které místní pořádají demonstrace  

a o které se diskutuje v celostátních médiích! – 
úplně ukradená. Politici a stavební úřad Prahy 1 
si asi pro davy turistů dosud nevšimli, že na jejich 
území žijí také místní, jejichž potřebám a názorům 
by mělo město věnovat pozornost. Lze jen doufat, že 
radnici z klidného pospávání v divokých 90. letech 
probudí nějaké budoucí volby.

od intenzivně prožívané kauzy uplynulo několik 
měsíců a dnes je ticho. Po překvapivě hlasité a dlou-
ho trvající debatě přitom nejsme o moc moudřejší. 
Vše je při starém, žádné poučení nebylo zformu-
lováno, maršmeloun bude postaven a u marš- 
melounů dalších se bude postupovat stejně jako 
dosud. Vzhledem k tomu, kolik pozornosti a energie 
bylo tématu věnováno, je to slabý výsledek a škoda, 
které možná budeme u budoucích kauz litovat. 

člověka tak jenom napadá, jestli ten klub přeci 
jen neměl být na jaře trochu hlasitější.

Jakub Bachtík

Jarní demonstrace proti maršmelounu před radnicí Prahy 1 ve Vodičkově ulici. Snímek ČTK převzat ze stránky 
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=17484&type=1

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=17484&type=1
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PRAžské sTAVEBní PřEDPIsy A kLUB ZA sTARoU PRAHU

Nařízení hlavního města Prahy (magistrátu), známé jako Pražské stavební předpisy (PSP) je asi jedinou 
z  ryze technických norem, které dokážou hýbat politikou a veřejným míněním – naposledy na konci 
prázdnin, kdy těžko srozumitelný spor o předpisy rozklížil radniční koalici. Norma připravená ještě  

pod vedením primátora Hudečka, byla kontroverzně zrušena Ministerstvem pro místní rozvoj  
a posléze předána k rozsáhle novelizaci pod dohledem náměstka primátorky Matěje Stropnického.  

Klub tuto novelizaci podrobně sledoval a dokonce dostal možnost se k předpisům vyjádřit.  
Zde je shrnutí připomínek Klubu a jeho postoje k PSP jako takovým. 

Krátce k historii předpisů

nejprve si krátce připomeňme historii vzniku celého 
nařízení. Původní návrh předpisu vnikl v Institutu 
plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), což je pří-
spěvková organizace, magistrátu, transformovaná 
exprimátorem Tomášem Hudečkem z Útvaru rozvo-
je města.  IPR je „hlavním koncepčním pracovištěm 
Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje  
a tvorby města, organizuje architektonické soutě-
že a spolupracuje na významných rozhodnutích  
v těchto oblastech. Institut zpracovává a koordinu-
je dokumenty v oblasti strategického a územního 
plánování a rozvoje, veřejného prostoru a doku-
menty dopravní, technické, krajinné a ekonomické 
infrastruktury.“ To v praxi znamená, že připravuje 
důležité koncepční dokumenty a předpisy, jako je 
městský územní (metropolitní) plán, strategický 
plán rozvoje nebo právě PsP.

Původní znění PsP, zpracované v letech 2013–14, 
bylo kvůli dílčím problémům kritizováno ze strany 
řady institucí, jejichž „mluvčím“ se nakonec stalo 
ministerstvo pro místní rozvoj (mmR). To nakonec 
koncem roku 2014 platnost předpisu zcela pozasta-
vilo z důvodů některých věcných chyb v technické 
části předpisu a pro chybějící registraci předpisu 
v EU. nutno podotknout, že o tomto kroku, který 
Prahu v podstatě na rok připravil o jasná pravidla 
výstavby, se dodnes vedou spory, a to nejen z hle-
diska jeho věcné oprávněnosti, ale i z hlediska toho, 
zda na něj mělo ministerstvo legálně právo. Jako 
zajímavost uved’me, že PsP mimo jiné obsahovaly 
(podle našeho přesvědčení velmi správně) regulaci 
reklamy v Praze, což vzbudilo agresivní reakci ze 
strany obchodníků s reklamou, kteří dokonce za-
hájili masivní billboardovou kampaň proti tehdej-
šímu primátorovi a pravděpodobně tím významně 
ovlivnili výsledky voleb. Regulace reklamy pak byla 
v dalších úpravách předpisů zásadně omezena.

Demonstrace za PSP na magistrátu v lednu 2015. Když ministerstvo pro místní rozvoj loni v zimě zrušilo pražské 
předpisy, málokdo čekal, že investoři, architekti i řada památkářů kvůli tomu budou ochotni vyjít do ulic.   

Foto: Jiří Kolář, převzato z http://www.earch.cz/sites/default/files/images/gallery/shromazdeni-prazske-
stavebni-predpisy/04-shromazdeni-psp.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Region%C3%A1ln%C3%AD_rozvoj&action=edit&redlink=1
http://www.earch.cz/sites/default/files/images/gallery/shromazdeni-prazske-stavebni-predpisy/04-shromazdeni-psp.jpg
http://www.earch.cz/sites/default/files/images/gallery/shromazdeni-prazske-stavebni-predpisy/04-shromazdeni-psp.jpg
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Po pozastavení předpisu se každopádně již nové 
vedení magistrátu rozhodlo, že PsP jsou pro metro-
poli významným východiskem pro úspěšný zápas 
o dnešní i budoucí obraz Prahy a že je prosadí, byt’ 
v novelizované podobě. na textu novely pracovala 
užší pracovní skupina, jejímž vedením byl pověřen 
mgr. František korbel, Ph.D., respektovaný právník 
s bohatou legislativní zkušeností. Užší skupina 
svou práci konzultovala se širší konzultační sku-
pinou, vedenou architektem Pavlem Hniličkou, 
vedoucím zpracovatelského týmu původních PsP. 
Do obou týmů byli zapojeni jak původní členové 
zpracovatelského týmu, tak Radou nově jmenovaní 
členové. Jedním z členů konzultační skupiny byl 
i zástupce kZsP.

Novelizace PSP a připomínky Klubu k ní 

Předem je třeba říci, že klub sledoval přípravu PsP 
s nadějí. Lze v první řadě konstatovat, že jde pře-
vážně skutečně o technický stavební předpis, který 
se problematiky památek a památkové ochrany 
dotýká jen zcela okrajově. Jeho základní principy, 
například důraz na budování kompaktního měs-
ta a blokové zástavby, mohou nicméně znamenat 
velký posun směrem k vyšší kvalitě stavění v Pra-
ze a obecně posouvají katastrofálně zanedbanou 
oblast stavební regulace v Praze blíže k vyspělým 
evropským metropolím. klub se nicméně shodl 
i na výtkách technického i koncepčního rázu – 
například že bez metropolitního plánu a na něj 
navazujících regulací jsou PsP zatím jen torzem  
s velmi omezenou rolí, nebo že dávají v rozhodová-

ní velkou volnost stavebním úřadům jednotlivých 
městských částí, které se z hlediska veřejného 
zájmu dlouhodobě ukazují jako nejslabší článek 
stavebního dění Praze.   

Účasti v konzultační skupině se tedy klub ujal 
s celkovou vstřícností vůči PsP. Práce na nove-
le započaly dlouhou sérií zasedání pracovních  
i konzultační skupiny počátkem letošního roku 
(únor). Hned na prvním zasedání zástupce klubu 
po seznámení se s textem novely konstatoval další 
zásadní koncepční připomínku: PsP v podstatě 
neobsahují slovo památka, historické jádro, pa-
mátková rezervace, památkové zóny atd. Jakkoliv 
jsme si vědomi, že PsP řeší primárně jiné problémy, 
ignoraci faktu, že Praha je historické město, v tak-
to důležitém předpisu považujeme za zarážející. 
následně jsme se dozvěděli, že již k původnímu 
návrhu PsP vznesl podobnou připomínku národ-
ní památkový ústav dopisem generální ředitelky  
Ing. arch. naděždy Goryczkové. klub se s obsahem 
tohoto dopisu ztotožnil a v dalším jednání jej trvale 
připomínal. současně se někteří pověření členové 
domácí rady klubu pokusili vytvořit několik va-
riantních návrhů doplnění některých paragrafů  
a příloh k připravovanému textu tak, aby hodnota 
Prahy jako historického města byla v předpisech 
alespoň formálně zmíněna. 

Pro informaci uved’me alespoň ukázku prv-
ní verze naší připomínky a návrhu úpravy, jak 
byla předána konzultační skupině (obsahuje  
i naše stručné vysvětlení, uvedené pod zněním 
paragrafu) a její srovnání se schválenou verzí 
paragrafu:

Demonstrace za PSP na magistrátu v lednu 2015. Převzato z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/
files/images/1528790-623484.jpg

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/images/1528790-623484.jpg
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/images/1528790-623484.jpg
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Návrh Klubu Za starou Prahu na znění  
§ 1 Pražských stavebních předpisů

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby  
v hlavním městě Praze. Nařízení směřuje k zacho-
vání historických, urbanistických, architektonických  
a krajinných hodnot hlavního města Prahy1), k ochra-
ně tradičních hodnot výstavby a urbanismu, jakož 
i jejímu udržitelnému rozvoji směrem k atraktivní  
a moderní evropské metropoli příjemné pro život, 
podnikání i návštěvníky. Výklad a použití nařízení 
musí být v souladu s  uvedenými zásadami a musí 
trvale respektovat hodnoty, které se jím chrání. 

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na maximální 
včasnou informovanost (např. již před zahájením 
jakýchkoli přípravných projektových a dalších prací) 
uživatelů PSP navrhujeme do poznámky pod čarou 
uvést seznam vyhlášek, které regulují stavební čin-
nost ve vybraných stabilizovaných územích Prahy. 
Očekáváme od toho zabránění dodatečným hrozbám 
arbitráží vůči městu příp. státu ve smyslu „konání 
v dobré víře“. 

Poslední znění § 1 a 3, jak bylo schváleno pra-
covní skupinou v květnu 2015 a předloženo Radě 
hl. m. Prahy

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví obecné požadavky na vy-
užívání území a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze při územně plánovací  
a projektové činnosti, při umíst’ování, povolová-
ní, provádění, užívání a odstraňování staveb

1    k veškeré stavební činnosti dotýkající se kulturních památek  
a uvedených území je  vyžadováno vydání závazného stanoviska 
oPP mHmP, které musí respektovat následující národní i mezi-
národní závazné úmluvy a právní předpisy:
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy  
(3. 10. 1985 v Granadě)  
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (Maltská 
konvence) (16. 11. 1992 ve Valettě)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů; · 
Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky; 
nařízení vlády čsr č. 66/1971 sb., o památkové rezervaci  
v hlavním městě Praze; 
Nařízení vlády ČR č. 127/1995 Sb., v hlavním městě Praze 
(prohlášení Památkové rezervace Praha 5 – Stodůlky a Památkové 
rezervace Praha 6 – Ruzyně); 
Vyhláška HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území 
hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek 
jejich ochrany (vymezeny tyto části hlavního města Prahy: 
„Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ v městské části Praha 2, 3 a 10; 
„Nusle“ v městské části Praha 2 a 4; „Smíchov“ v městské části 
Praha 5; „Barrandov“ v městské části Praha 5; „Baba“ v městské 
části Praha 6; „Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice“ v městské části 

(..,)

(3) Ustanovení tohoto nařízení se použijí při vymezo-
vání pozemků a při navrhování a umistování staveb 
a zařízení na nich, při změnách využití území, při 
dělení nebo scelování pozemků. Ustanovení tohoto 
nařízení se použijí též u změn staveb nebo zařízení, 
dočasných staveb zařízení staveniště, u změny vlivu 
užívání stavby nebo zařízení na území, u vymezo-
vání pozemků veřejných prostranství a u zastavě-
ných stavebních pozemků se stavbami, které jsou 
kulturními památkami nebo jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách1), pokud to 
závažné územně technické nebo stavebně technické 
důvody nevylučují.

Z pohledu klubu lze konstatovat, že se nepoda-
řilo uplatnit naše připomínky v plné šíři, na dru-
hou stranu uznáváme, že se v této chvíli podařilo 
maximum možného, tedy že zatím poslední znění 
předpisu alespoň obsahuje poukazy na historické 
hodnoty pražského urbanismu a jednotlivých sta-
veb a chráněných území. 

Potenciální dobrou zprávou by nicméně mohl 
být fakt, že poslední znění návrhu novely zmiňuje 
historickou hodnotu města v pasáži, vloženou před 
text předpisu jako Preambule. Její znení je:

Preambule

Praha, matka měst, je hlavním městem České re-
publiky a významným světovým kulturním centrem, 
jehož historické jádro bylo prohlášeno za památkovou 
rezervaci, která je zapsána v Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Toto nařízení si klade 
za cíl přispět k zachování historických, urbanistic-

Praha 6 a 7; „Staré Bohnice“ v městské části Praha 8; „Karlín“  
v městské části Praha 8; „Stará Hostivař“ v městské části Praha 10); 
Vyhláška HMP č. 15/1991 Sb., o prohlášení částí území 
hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení 
podmínek jejich ochrany (vymezeny tyto části hlavního města 
Prahy: „Osada Bud’ánka“ v městské části Praha 5; „Vilová kolonie 
Ořechovka“ v městské části Praha 6; „Osada Rybáře“ v městské 
části Praha 7; „Staré Ďáblice“ v městské části Praha 8; „Královice“  
v městské části Praha 10); 
Vyhláška MK ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území  
s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích  
a jejich částech za památkové zóny a určování podmínek pro 
jejich ochranu (vymezeny Staré Střešovice a Tejnka v městské části 
Praha 6);
Vyhláška MK ČR č. 413/2004 Sb., o prohlášení území  
s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích  
a jejich částech za památkové zóny a určování podmínek pro 
jejich ochranu (vymezeny Střešovičky v městské části Praha 6); 
Rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru 
hlavního města Prahy č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981  
a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým je určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace.

2   Poznámka 1) odkazuje na platný zákon č. 20/87 sb. o státní 
památkové péči.

http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/umluva-archeologicke-dedictvi/
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/umluva-archeologicke-dedictvi/
http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni-dokumenty/umluva-archeologicke-dedictvi/
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kých, architektonických a krajinných specifik a krás 
hlavního města Prahy, ochraně tradičních hodnot 
výstavby a urbanismu, jakož i jejímu udržitelnému 
rozvoji směrem k atraktivní a moderní evropské me-
tropoli příjemné pro život, podnikání i návštěvníky. 
Výklad a použití tohoto nařízení musí být v souladu 
s těmito zásadami a musí brát trvalý zřetel k hod-
notám, které se jím chrání. 

Text preambule bude mimořádně důležitý i pro 
projednávání jednotlivých konkrétních záměrů, 
pokud ovšem v konečném znění zůstane! Již při 
prvním projednávání byla vznesena z několika 
míst připomínka právnického charakteru, že totiž 
vkládat před text podzákonných norem, což jsou  
i PsP, preambule není v čR zvykem. otázka je zde 
tedy stále otevřená, osud preambule bude domácí 
rada kZsP nadále sledovat a o vývoji projednávání 
informovat.

Budoucnost PSP?

I nad těmito dílčími památkovými vítězstvími dnes 
bohužel visí otazník. Rada hl. m. Prahy sice 9. června 
souhlasila s novelou Pražských stavebních předpisů 
(PsP) a poslala ji do veřejného projednání. nicméně 
na konci prázdnin byly náhle a bez jasného důvodu 
předpisy místo definitivního schválení primátor-
kou krnáčovou odebrány náměstku stropnickému  
a nahrazeny novou, dosud neprodiskutovanou  
a z neznámých zdrojů pocházející verzí, která je 
údajně pouze lehce upravenými původními PsP 
Tomáše Hudečka. není tedy v tuto chvíli jisté, jaká 
verze má vlastně platit a zda se vůbec vše stihne 
projednat do termínu požadovaného ministerstvem 

pro místní rozvoj, které vyhrožuje, že Praze právo na 
vlastní stavební předpisy zcela odejme. Přese všech-
ny výhrady nadějný dokument se tedy možná stane 
obětí velmi neprůhledných politických her. netřeba 
zdůrazňovat, že pro Prahu by to byla špatná, ba 
katastrofální zpráva. 

Poznámka na závěr

Je překvapivé, jaké úsilí protlačení drobných pa-
mátkových zmínek do PsP stálo. Přes veškerá po-
zitiva, která lze s PsP a činností IPR obecně spojit 
je zarážející, že hodnota Prahy jako historického 
města světového významu stále není brána v potaz 
jako zásadní a zcela samozřejmé východisko pro 
úvahy o její stavební a urbanistické regulaci. že je 
Praha v první řadě unikátní historický celek, musí 
být neustále připomínáno památkářskou obcí, 
často přes nelibost a projevy přezíravosti ze strany 
plánovačů. Přehlížení tématu ochrany památek 
v souvislosti s přípravou nových regulačních doku-
mentů ostatně významně ilustruje fakt, že zástupce 
kZsP byl jediným reprezentantem památkové péče 
v rámci celé konzultační skupiny! Pro skutečně 
úspěšné nalezení klíče ke smysluplnému rozvoji 
města přitom bude zásadní, jak se budoucí regu-
lace a předpisy vypořádají s jeho komplikovanou 
historickou podstatou. klub Za starou Prahu se 
drží zásady, že v historickém městě mohou (a mají) 
nové se starým existovat ve vzájemném respektu  
a souladu a že teprve vzájemná úcta mezi sou-
časnou a historickou architekturou může být 
základem zdravě budovaného města. Tato zásada 
by měla platit jak pro konkrétní architektonické 
počiny, tak pro městské koncepční dokumenty.

Jan Bárta, Jakub Bachtík

3. Ilustrace z brožury, která 
měla vysvětlit základní 
principy předpisů. Převzato 
z: http://www.petice24.
com/uploads/images/
psp_pohledy_1.jpg

http://www.petice24.com/uploads/images/psp_pohledy_1.jpg
http://www.petice24.com/uploads/images/psp_pohledy_1.jpg
http://www.petice24.com/uploads/images/psp_pohledy_1.jpg
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JEDEnácTá cEnA kLUBU ZA sTARoU PRAHU ZA noVoU 
sTAVBU V HIsToRIckém PRosTřEDí VE sVĚTLE BEnáTskýcH 

„TRAnsPLAnTáTů“

Poslední architektonické bienále v Benátkách v roce 2014 zasvětil jeho kurátor Rem Koolhaas 
problému, jak se do staveb na celém světě vstřebávala metodami racionalizace, normalizace a typizace 

architektonická modernost a jak se zároveň pod tlakem modernizace smazávaly ze staveb na všech 
místech světa regionální zvláštnosti. Autory nejméně tří národních expozic – chilské, francouzské  
a česko-slovenské – mimochodem napadlo, že k typickým výsledkům takového modernizačního 

procesu patřila panelová sídliště, a opravdu je návštěvníkům bienále nápaditě ukázali. Napůl stejným 
a napůl jiným směrem se vydala expozice Itálie. Jejího tvůrce, architekta Cina Zucchiho, známe jako 
autora vynikajících novostaveb v historickém prostředí benátského ostrova Guidecca. Jeden ze dvou 
velkých sálů dávno zaniklého kláštera Vergini na okraji benátského Arsenalu věnoval Zucchi městu 
Milánu a zobrazil na vývoji této italské metropole modernosti právě takové dopady modernizace, jak 
si je představuje Koolhaas. Sál druhý se naproti tomu snažil navodit svou instalací dojem krajiny – 

krajiny městské i krajiny venkovské – a několika desítkami výborně vybraných příkladů návštěvníkům 
předvedl, jak do obou těchto druhů krajin může chytře vstoupit dnešní moderní architektura. 

Zucchiovu instalaci doprovodila v knize Innesti: 
Italia: Unpaesaggiocontemporaneo esej kritičky 
niny Bassoliové, jejíž český název by mohl znít „Pa-
limpsest a krajina“. Italská autorka se v ní zabývá 
otázkami, jaké důvěrně známe z domácích debat  
o vstupech nové architektury do historického 
kontextu, a umí pro ně občas najít neotřelá slova. 
Vytvářet novou stavbu pro staré prostředí – vkládat 
do něj „transplantáty“ („innesti“), jak říká Bassolio-
vá -, to by podle italské kritičky mělo znamenat, že 
architekt v zájmu kontextu přesně nedodrží, nýbrž 
naopak různě zkoriguje a pokroutí svůj výchozí 

systém nebo program. Autorka nijak zvlášt’ nesym-
patizuje s architektonickými metodami, které ve 
svém eseji označuje za konzervační nebo mimetické 
– to jest takové, jaké jen napodobují vnější znaky 
starého prostředí. Uznává ale, že v určitých přípa-
dech se u stavby vyplatí nechat ji v krajině nebo 
ve městě zmizet „za použití kamuflážních technik“. 
když se však novému vkladu podaří udržet si od 
svého prostředí jistou míru distance, odstupu, 
on pak u tohoto prostředí dovede interpretovat  
a osvítit jeho charakteristické prvky a podnítí tak 
k přemýšlení o vztahu starého a nového. Zdařilé 

CinoZucchi, obytný dům na ostrově Guidecca v Benátkách, 1997–2000
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výsledky takových architektonických „metamorfóz“ 
podle Bassoliové představují „složité organismy, kte-
ré jako Janus s hlavou o dvou tvářích umějí dívat se 
zároveň do minulosti i budoucnosti a mluvit v tutéž 
chvíli různými hlasy“. 

stavět ve starých městech nebo ve starých vesni-
cích, to italská kritička považuje za správné. kdyby-
chom všichni znali příklady, jaké cinoZucchi vybral 
pro svou expozici, asi bychom se její důvěře v tyto 
vstupy moderní architektury do starého prostředí 
příliš nedivili. „Odmítání přítomnosti nového, aby-
chom zachovali staré, to nikdy nebylo a nikdy nebude 
pro ochranu dědictví naší země efektivní strategií“, 
píše Bassoliová v knize Innesti. Poukazuje přitom 
na některé vzorně zrestaurované historické obce, 
které lidé opouštějí, protože tato místa neumějí 
vycházet vstříc novým životním stylům a touhám 
svých obyvatel. V letmých úvahách o nápravě tohoto 
stavu kritička upozorňuje na velký význam různých 
dobrovolných iniciativ, jaké se ve starých městech 
vynořují z půdy občanských komunit a jaké podle 
ní mají moc „reaktivovat celé okrsky“, třebaže bez 
podpory shora se toto úsilí podle Bassoliové rovněž 
neobejde. mnohé stavby, jaké cinoZucchi vybral pro 
svou expozici o italské městské i venkovské krajině, 
nás upoutají právě svou regenerační schopností, 
uměním vložit do starého prostředí dobrou novou 
funkci nebo aktivitu, která nemusí mít jen muzeální 
charakter. nás, klub Za starou Prahu, může potěšit, 
že taková snaha obohatit starý kontext nějakým 
novým „bonusem“ odpočátku patřila k důležitým 
kritériím hodnocení staveb v naší ceně.  

Jak si tedy šest finalistů poslední ceny klubu 
Za starou Prahu za novou stavbu v historickém 
prostředí počínalo v těch ohledech, na něž by rádi 
kladli důraz cinoZucchi a nina Bassoliová? 

Polyfunkční dům v Brně-žabovřeskách od 
místního architekta tomáše Pilaře dotváří staré, 
spontánně vzniklé náměstí při cestě do brněnských 
předměstí komín a Bystrc. nemotorizovaní milov-
níci moderní architektury právě odtud vyrážejí na 
procházku k brněnské Jurkovičově vile. Do domu 
Pilař vložil byty i svůj vlastní ateliér. Rejstřík růz-
ných služeb po obvodu náměstí doplnilo lahůd-
kářství v parteru novostavby. Hranolovitý objem 
domu i jeho bílá barva odkazují k okolním budovám 
z éry purismu a funkcionalismu. Do současnosti 
ho naopak umist’uje neklidná, a přece vyvážená 
architektova hra s motivem „domu s okny“. 

Třebaže nakonec nezvítězil, dřevěný kiosk s ob-
čerstvením pro zámeckou zahradu v jičíně si 
hned zamilovali snad všichni členové naší Domácí 
rady čili poroty naší soutěže. navrhli ho opět brněn-
ští architekti, radko Květ a jiří zrzavý, a to v rámci 
obnovy celého tohoto parkového prostoru, kterou pro 
město Jičín zkoncipoval architekt-krajinář Zdeněk 
sendler. Zámecká zahrada, dílo známého jičínského 
tvůrce čeňka musila, slouží za příklad novokla-
sicistních sklonů v české architektuře pozdních 
třicátých let 20. století. Do její stroze geometrické 
osnovy, vyznačované těžkými kamennými zdmi  
a terasami, vložili květ a Zrzavý architektonickou 
drobnůstku, která se svou lehkostí, dynamicky 
nakloněnou formou i barevností tváří jako opak mu-
silova novoklasicismu, a přece s ním dobře souzní. 
kiosk zvyšuje komfort oblíbeného místa jičínských 
studentů, maminek s dětmi i seniorů. 

Roli podivného vetřelce, který se ocitl v náruči 
monumentální budovy pro vědeckou instituci, se-
hrávají také laboratoře Ústavu organické chemie 
a biochemie avčr v Kolejní ulici v Praze-dejvi-
cích od pražských architektů Kateřiny Maškové-

CinoZucchi, instalace  
výstavy Italia: 
paesaggiocontemporaneo  
na 14. mezinárodním  
bienále architektury 
v Benátkách, 2014

cEnA kLUBU ZA sTARoU PRAHU
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zochové a ivana Šroma. Jejich „květák“, jak svým 
laboratořím říkají samotní vědci, se z prostředí dej-
vického univerzitního areálu vymyká svým amébo-
vitým tvarem i formou svého opláštění. nepříznivé 
reakce tohoto novoklasicistního organismu se však 
nový „transplantát“ zřejmě nedočká. Působí totiž ve 
svém okolí jako oživující akcent a autoři mu kromě 
toho dali správně odhadnuté rozměry. 

Rozměry téměř obří, a přesto správné, dostala od 
svých autorů budova světa techniky v ostravě-
vítkovicích, která se v letošní soutěži o cenu klu-
bu Za starou Prahu umístila na nejvyšší příčce. Pod 
vedením josefa Pleskota její projekt vypracovali 
Miloš linhart, Petr sýkora, Michaela dytrtová-
Košařová a zdeněk rudolf. Jde v tomto případě 
o budovu opravdu janusovskou, ač v trochu jiném 

smyslu než v takovém, o jakém mluví ve svém uve-
deném eseji nina Bassoliová. Z jedné strany si její 
přítomnost téměř neuvědomujeme, protože ji autoři 
zapustili do země a pojali její dlouhou skleněnou 
fasádu jako zrcadlo, v němž se odráží panorama 
národní kulturní památky Vítkovických železá-
ren. Ze strany druhé naopak stavba působí jako 
mohutný a svébytný cihlový bastion. Úzká pásová 
okna v zaobleném nároží, špičaté rohy mezi skle-
něnou a cihlovou fasádou, akcenty věží vysokých 
pecí a komínů nad jejím širokým tělem, to vše se 
návštěvníkovi tohoto průmyslového areálu rychle 
vryje do paměti. stavba má přinášet veřejnosti 
poučení o úloze vědy a techniky v dnešním životě 
a posilovat zároveň význam Dolní oblasti Vítkovic 
jako kulturního a společenského centra. spolu 
s dalšími výkony Pleskotova ateliéru ve vítkovickém 
areálu se jí to daří tak úspěšně, až to budí obavy  
o osud historického jádra ostravy kolem masary-
kova náměstí, z něhož se pomalu vytrácí život. 

V sousedství památkově cenného areálu průmys-
lové architektury se zrodil ještě jeden finalista naší 
letošní soutěže, laboratorní centrum technolo-
gické fakulty univerzity tomáše Bati ve zlíně 
od místních architektů vladislava vrány, Martina 
Hádlíka, Pavla Havelky a Štěpána vrány. Roz-
sáhlou formaci bat’ovských průmyslových hal, roz-
mist’ovaných na přísně geometrickém vzorci, stavba 
rozšířila o další položku nad zlínským autobusovým 
nádražím. Autoři v její formě použili bat’ovský systém 
přiznaného železobetonového skeletu. neomítanými 
cihlami, tedy dalším typicky bat’ovským prvkem, 
však vyplnili pouze kratší strany své novostavby, 

Tomáš Pilař, 
polyfunkční dům na 
Burianově náměstí 

v Brně-Žabovřeskách

Radko Květ, Jiří Zrzavý, kiosk s občerstvením 
v Zámecké zahradě v Jičíně
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zatímco obě strany delší tvoří panely z barevného 
skla. spolu s výškovou budovou č. 21, v níž sídlí 
zlínský krajský úřad, a s dvěma etážovými halami, 
adaptovanými nedávno na muzeum, knihovnu a ga- 
lerii, se tato univerzitní budova stává příslibem 
lepší budoucnosti nepromyšleně zprivatizovaného a 
vesměs špatně využitého celku Bat’ových zlínských 
továren. 

s podobnou samozřejmostí, bez zbytečné snahy 
tvarovat, se se svou delikátní úlohou vyrovnali au-
toři pěstebního skleníku pro Květnou zahradu 
v Kroměříži, brněnští architekti antonín novák, 
Petr valenta, eduard Štěrbák, Petr všetečka  

a robert václavík. skleník stojí v sousedství pozd-
ně klasicistní oranžerie od architekta olomouckých 
arcibiskupů Antona Archeho, navléká se na její 
příčnou osu a v žádném případě Archeho budově 
nekonkuruje. Provoz skleníku pak říká návštěvní-
kům kroměříže, že krása místních zahrad, pamá-
tek UnEsco, nevzniká sama od sebe, nýbrž tvrdou 
odbornou prací kroměřížských zahradníků. 

Tak jako v mnoha minulých ročnících, slavnost 
udílení naší ceny proběhla v mlýnské kavárně na 
pražské kampě, a to 23. března 2015. místo ta-
jemníka ceny Richarda Biegela, zavaleného jinými 
povinnostmi, ji moderoval Josef Vomáčka. Bri-

Kateřina Mašková-
Zochová, Ivan Šrom, 
budova laboratoří 
organické chemie pro 
Ústav organické chemie  
a biochemie AVČR 
v Kolejní ulici v Praze-
Dejvicích

Vladislav Vrána, 
Martin Hádlík, Pavel 

Havelka, Štěpán Vrána, 
laboratorní centrum 

technologické fakulty 
Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně
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lantní řečí ji jako vždy uvedla předsedkyně klubu 
kateřina Bečková. V duchu svých předešlých snah, 
položit hodnocení nové architektury v historickém 
prostředí na exaktně vědecký základ, se naše před-
sedkyně opřela o autoritu newtonovu a pronesla 
úvahu, jak se v sousedství starých a nových budov 
v historickém městě projevuje zákon akce a reakce. 
Diplomy si pak tradičně převzali všichni autoři 
odměněných budov; nikdo neabsentoval. 

Jednání poroty, čili Domácí rady našeho klubu, 
předtím prošlo velkou reformou. stavby, které se 
měly dostat do finále, tentokrát už porotcům ne-
představoval předseda ceny, čili autor těchto řádek, 

nýbrž takzvaní garanti – členky a členové klubu, 
kteří se se stavbami seznámili in situ a snažili se pak 
porotu přesvědčit o jejich kvalitách. Bylo by správné, 
kdyby se garanti ujali téže role i při udílení ceny 
v mlýnské kavárně. Tak daleko se však naše reforma 
ještě nedostala. Jistě se tak ale stane v ročníku příš-
tím, dvanáctém. Vynaložíme při něm všechny síly, 
aby tento ročník našel větší ohlas také u širokého 
publika a ve všech elektrických i tištěných médiích. 
Pak se možná stane, že některé z vítězů naší ceny 
zařadí do své pomyslné sbírky „transplantátů“ také 
cinoZucchi s ninou Bassoliovou. 

Text a fotografie Rostislav Švácha 

Josef Pleskot, Miloš Linhart, Petr Sýkora, Michaela Dytrtová-Košařová, Zdeněk Rudolf, budova Světa techniky 
v Dolní oblasti Ostravy-Vítkovic. Laureát Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí  

pro rok 2014

Antonín Novák, 
Petr Valenta, 
Eduard Štěrbák; 
Petr Všetečka, 
Robert Václavík, 
pěstební skleník 
Květné zahrady 
v Kroměříži
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BLUDný HoLAnďAn  
čEské kUnsTHIsToRIE

VZPomínkA nA mILoŠE PIsToRIA

Počátkem roku 2015 opustil pozemský svět náš 
kolega, kamarád, vtipný společník, člen Klubu 
Za starou Prahu, pro leckoho ovšem jen podivný 
patron, doktor Miloš Pistorius. V jedné části mého 
profesního života jsme se stali blízkými kolegy 
a od té doby i přáteli. To mne inspiruje k této 
vzpomínce.

V názvu jsem miloše Pistoria označila ne zcela 
kladným přirovnáním za bludného Holand’ana, 
přesto myslím, že je výstižně. miloš byl v oceánu 
života, po kterém se většina z nás plaví přímočaře 
z bodu A do bodu B, skutečně bludnou lodí, která 
se nečekaně zjevovala mezi c a Z a ještě nečekaněji 
mizela. Zdálo se, že její chaotický pohyb neřídí nic 
tak banálně prozaického jako jsou hodiny a čas, 
termíny a povinnosti, natož hvězdné nebe nebo 
abeceda.Přesto mohlo být toto neřízené a bludné, 
nikoliv však nebezpečné plavidlo v mnohém příkla-
dem nám všem. miloš Pistorius byl totiž mimořádně 
kultivovanou a vzdělanou lodí.

Ale vystupme již z moře na souš. s milošem jsme 
byli přibližně deset let kolegové v muzeu hlavní-
ho města Prahy, on byl kurátorem sbírky malby  
a grafiky a já sbírky fotografií. mnoho společných 
projektů jsme vzhledem k rozdílnému zaměření 
sbírek neměli, přesto byl nejeden okamžik neza-
pomenutelný. spolupracovali jsme například při 
první výstavě rozloženého Langweilova modelu 
Prahy v roce 1982. nosili jsme si tehdy jednotlivé 
díly modelu z výstavního sálu do kanceláře, po-
drobně jsme je prohlíželi a psali k nim vysvětlující 
texty, co ze zobrazené zástavby existuje dosud, co 
bylo zbořeno, co je zajímavé apod. Již se spěchalo, 
nebyl čas něco obcházet v terénu, nebyl žádný in-
ternet, natož Google maps. Ale stejně jsme žádné 
pomůcky nepotřebovali. milošův vážný zájem o ar-
chitekturu 19. a 20. století, který ho nutil chodit po 
Praze s očima zvednutýma k fasádám, takže býval 
vždy považován za bloumavého podivína, se nyní 
nečekaně zúročil. Věděl totiž přesně, neomylně  
a zpaměti, z jaké doby jsou v reálné Praze jednotlivé 
bloky domů i domy samotné. miloš Pistorius měl 
totiž ve své hlavě vlastní street View!

V papírech z milošovy pozůstalosti jsme nyní 
našli urgenci z roku 1980 tehdejšího redaktora 
nakladatelství odeon Rostislava Šváchy o dodání 
slíbeného rukopisu knihy kubistická Praha, kterou 
ovšem nakonec miloš Pistorius nikdy nedodal, ba 

Miloš Pistorius (vlevo) a archeolog Zdeněk Dragoun, 
tehdy oba zaměstnanci Muzea hl.m.Prahy,  
na podnikovém výletu. Foto K. Bečková, 1983.

PhDr. Miloš Pistorius (30. 10. 1932–8. 1. 2015) pochá-
zel z pražské intelektuálně-umělecké rodiny: děde-
ček, klavírní virtuos Josef Jiránek (24. 3. 1855–9. 1. 
1940) byl přímým žákem Bedřicha Smetany, matka 
Blažena Pistoriusová-Jiránková (17. 11. 1896–21. 
9. 1982) napsala o svém otci zajímavé vzpomínky, 
otec Theodor (24. 3. 1894–9. 7. 1969) byl významný 
národohospodář. Kromě Miloše byli v rodině dva 
starší bratři: Jiří (19. 3. 1922– 5. 3. 2014), literární 
historik, žák V. Černého, žijící v exilu v USA, a Luboš 
(11. 12. 1924–9. 2. 1997), známý divadelní režisér 
a dramaturg (Divadlo Na Vinohradech, Realistické 
divadlo a další přední scény). Miloš Pistorius vy-
studoval gymnázium v Praze 6-Dejvicích (Bílá ul.), 
maturoval v roce 1951. Vysokou školu studoval při 
zaměstnání, a to dějiny umění na FFUK, promoval 
v roce 1966, později studoval postgraduálně dějiny 
architektury na stavební fakultě ČVUT.Pracoval 
v Pražské informační službě (1951–1965), v Praž-
ském středisku státní památkové péče a ochrany 
přírody (1965–1979), v Muzeum hlavního města Pra-
hy (1979–1991), v Státním ústavu památkové péče  
a ochrany přírody (1991–asi 2000). 

VZPomínkA
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ani nenapsal. Vzpomínám si, že se tehdy mezi ko-
legy řešilo, jak milošovi pomoci, zda vzít diktafon, 
chodit s ním po Praze, nechat si vše od něj vyložit a 
nahrané pasáže pak přepsat. Bylo to naivní, miloš 
vlál svým životem dál bez elementární schopnosti 
koncentrovat své soustředění na jeden větší tvůrčí 
úkol, byt’ tak průkopnický, jakým mohla být jeho 
kniha o kubistické architektuře. Přesto je třeba 
poznamenat, že kratší texty, například úvodní slova 
ke katalogům výstav v muzeu1 příspěvky na různé 
konference s památkářskou tématikou a články do 
odborných periodik napsat dokázal a jsou to často 
brilantní esejistická dílka s osobním odborným  
i emocionálním vkladem. 

Příprava výstav s milošem Pistoriem byla ovšem 
zvláštním zážitkem pro ty, kdo měli na starosti 
jejich organizaci. Ještě v noci před vernisáží miloš 
zpravidla převěšoval obrazy, protože s jejich po-
řadím a sousedstvím stále nebyl zcela spokojen.  
A nebyl by zřejmě spokojen nikdy, kdyby jeho 
váhání nebylo nutné s počátkem pracovní doby 
druhého dne rázně ukončit. Bylo pak tradicí, že ve 
fotografické dílně muzejní budovy stálo připravené 
kanape, aby si autor výstavy po své dobrovolné 
„noční směně“ mohl na pár hodin před slavnostním 
zahájením zdřímnout. Popravdě řečeno milošův 
vernisážový řečnický projev pak stejně nebýval 
přesvědčivý, ale jaksi škobrtavý a nervózní, kdo 
jsme ho ale znali, věděli jsme, že to není proto, že by 
věděl o tématu tak málo, ale proto, že se mu v hlavě 
rojí o překot myšlenky, z nichž každá by chtěla být 
vyřčena, a řečník přetěžce zvažuje, kterou vyslovit 
a kterou už ne.

Podobné, stejně nebo ještě více charakteristické 
zážitky mají určitě kolegové i ze všech ostatních 
pracovišt’ miloše Pistoria, kterými v životě prošel, 
at’ to byla Pražská informační služba, Pražské 
středisko státní památkové péče a ochrany příro-
dy, nebo státní ústav památkové péče. když miloš 
z muzea odešel právě do posledně jmenovaného 
ústavu, vídala jsem ho už velmi zřídka, nejčastěji 
jako mátožnou postavu charakteristickými dlou-
hými kroky odměřující pražské ulice. V posledních 
letech se naučil chodit ve středu při návštěvních

1   miloš Pistorius v muzeu hl.m.Prahy připravil autorsky tyto 
výstavy: Praha v díle Václava Jansy (1981), Praha v obrazech Jana 
minaříka (1984), Putování pražskou krajinou. Akvarely Jaromíra 
milfaita z let 1924-1977 (1988), Praha v grafice pěti století. 
Z přírůstků sbírek muzea hl. m. Prahy(1989), Pražské rytiny Filipa 
a Františka Hegerů (1989 – Dům U Zvonu), Holanova Praha (1993).

hodinách do klubu Za starou Prahu.2 Zprvu z prak-
tických důvodů, potřeboval totiž občas zašít knoflík 
nebo nějaký rozpáraný šev. Vybavila jsem kancelář 
klubu pro tu příležitost šicími potřebami a trpělivě 
zpevňovala na milošovu žádost i knoflíky, jejichž 
utržení teprve v průběhu dalšího týdne s velkými 
obavami očekával. Přitom jsme klábosili o všem 
možném, klubovními věcmi počínaje a politikou 
konče. miloš měl přehled, nebylo mu nic neznámé 
a vždycky jsem byla překvapena, jak vzácně se sho-
dujeme, co se týče vkusu, názorů i lidských postojů. 
navštěvoval také přednášky klubu, i když zpravidla 
vkráčel do sálu až v jejich poslední třetině, někdy 
i v posledních minutách. To mu však nebránilo, 
aby kladl přednášejícím velmi zasvěcené dotazy. 
Postupně začal docházet i na jednání Domácích 
rad a účastnil se i sedánků po jejich skončení. 
Všichni jsme cítili, jak je křehký, zranitelný a jak 
ho jeho samotářské zvyky nyní, v pokročilém vě-
ku zahánějí do kouta. cokoliv praktického však 
řešit nebo měnit, aby se mu žilo lépe a pohodlněji, 
bylo mimo jeho denní agendu. Pokud mu někteří 
kolegové i přes jeho nevoli pomohli v kritickém 
okamžiku stěhování, a dlužno poznamenat, že by 
se bez jejich pomoci neobešel, zlobil se na ně ještě 
dlouho a na některé zanevřel navždy. s úžasem nad 
milošovou důvěřivostí, ale především s pohnutím 
jsme sledovali kriminální případ jeho bezprece-
dentního okradení, který se stal i tématem pořadu 
české televize na stopě vysílaného 22. 5. 2014.3

Přestože svým již značně zvetšelým zevnějškem 
mohl být miloš Pistorius pro naše mladé kolegy spíš 
příkladem, jak by dopadnout nechtěli, domnívám 
se, že jeho trefné glosy i schopnost vybavit si za-
jímavé odborné souvislosti, dokázali ocenit. Jsem 
proto ráda, že i nejmladší klubovní generaci zůstane 
v paměti jistá osobní vzpomínka na historika umě-
ní, jehož profesní bárka sice netrefila do přístavu 
tak významného, aby jméno miloš Pistorius mohlo 
být skloňováno v důstojnějších souvislostech, než 
jsou historky o chronické nedochvilnosti a váha-
vosti jeho nositele, ale nebudou snad pochybovat 
o tom, že patřila mezi velké lodě oboru. 

 
    Kateřina Bečková

2   miloš Pistorius byl členem Domácí rady klubu Za starou 
Prahuv letech 1971–1984. 

3   část pořadu nazvaná Procházka s policistou začíná v 16 minutě 
a 49 vteřině.  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100492707-na-
stope/414236100132018/titulky
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noVé cEnTRUm PRo FRAnkFURT nAD moHAnEm  
AnEB JAk PosTAVIT noVé sTARé mĚsTo

Když se řekne Frankfurt nad Mohanem, člověk si obvykle vybaví mrakodrapy, mezinárodní dopravní 
uzel nebo přízvisko „bankovní srdce Evropy“. A pravý staromilec si vzpomene, že za války zde lehlo 
popelem na dva tisíce hrázděných domů středověkého původu. Oboje je správně – Frankfurt je dnes 
především největší město západoněmeckého Hesenska, multikulturní metropole s mnoha moderními 

budovami (některé se skutečně tyčí až do nebe) a ano, za 2. světové války přišel o celé historické 
centrum. Tuto ránu bohužel mrakodrapy nezahojily. Ačkoli některé významnější stavby byly po válce 
obnoveny – především kostely, stará radnice Römer a náměstí před ní – město je ještě dnes rozbité, 
neucelené, chybí mu střed, chybí mu srdce. Jenže nikdy není pozdě začít znovu, vrátit se k historii  

a znovu postavit, co se už zdálo být nadobro pryč. Kdo říká, že 75 let po válce je moc pozdě na obnovu 
starého města? A Frankfurt’ané tedy právě s logem zmíněného srdce pro město a heslem  

„Die Stadtlebt!“ budují nové centrum. Vítejte ve frankfurtském Altstadt – právě ve výstavbě!

Původní Altstadt a jeho zánik

Historie Frankfurtu sahá hluboko do raného 
středověku, když tedy nepočítáme pravěké osíd-
lení a někdejší římský tábor. Už v 8. století se  
o městě zmínil karel Veliký v jisté řezenské listině, 
na začátku století 9. zde vznikla královská falc 
jeho syna, Ludvíka Pobožného, ostatně její pozů-
statky se nachází právě na území mezi Dómem  
a Römerbergem, kterému se budeme dále věnovat. 
Tzv. Dóm-Römer areál byl srdcem starého města. 
na středověkých parcelách vyrostly postupem 
času povětšinou hrázděné domy až s pěti patry, 
pokaždé mírně předsazenými přes nižší podlaží, 

a charakteristicky strmými střechami. od Dómu, 
katedrály sv. Bartoloměje, vedla k náměstí Römer-
berg s gotickou radnicí Römer ulice zvaná markt, 
která kopírovala trasu původní korunovační cesty 
králů a císařů německé říše.  svým středověkým 
charakterem, spletí klikatých uliček a hrázděnými 
domy se Frankfurt ještě v první polovině 20. století 
řadil k nejkrásnějším a zároveň nejdochovalejším 
městům německa. 

To však velmi rychle vzalo za své za druhé svě-
tové války. Roku 1943 a 1944 se město, přesněji 
historické centrum, stalo cílem několika spoje-
neckých náletů. Vzhledem k převaze dřevěných 
konstrukcí většiny budov staré město velmi rychle 

Frankfurt am Main, Huehnermarkt, stav v roce 1904. Převzato z http: www.altstadtforum-frankfurt.de.

ZAJímAVosTI ZE sVĚTA (nEJEn) PRAžskýcH PAmáTEk
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vzplálo a z přibližně 2000 hrázděných domů pře-
žil jediný (Haus Wertheym). nad hromadami suti  
a popela se tyčil už jen kaiserdom, císařská ka-
tedrála – koneckonců ve středověku stavěli chrámy 
na věčné časy. Frankfurt tedy postihl stejný osud 
jako mnoho dalších historických německých měst 
a obyvatelům po válce nezbylo nic jiného, než po-
stavit město znovu.

Poválečná obnova

Velkou část plochy původního starého města v 50. 
letech pokryly bloky obytných domů se snahou 
alespoň částečně zachovat historickou uliční sít’. 
najdeme zde tedy jen minimum domů s dochova-
ným historickým jádrem. Do raných 60. let byla 
také obnovena stará radnice Römer (po 1952), 
několik významných domů (jako staufenmauer  
a steinernes Haus) a několik poničených kostelů 
– kromě Dómu také Alte nikolaikirche, Liebfrauen-
kirche či Paulskirche. oproti tomu východní fronta 
Römerbergu– známé hrázděné domky naproti staré 
radnici – čekaly na znovupostavení déle, k realizaci 

došlo až na začátku 80. let (1981–1983). Historické 
centrum tak postupně dostalo podobu, jakou má 
dnes – kromě obnovených, převážně středověkých 
kostelů a vzorně rekonstruovaného ústředního 
náměstí zde člověk sotva najde nějaký pozůstatek 
historie. Za zmínku snad ještě stojí ulice saal-
gasse doslova za rohem od Römerbergu, kde byla  
v 80. letech postavena fronta postmoderních obyt-
ných domů na středověkých parcelách s typickými 
strmými střechami a úzkými průčelími; tato post-
moderní hra s historizujícími odkazy je příjemným 
oživením okolní zástavby z 50. let a zároveň velmi 
živou alternativou, jak navázat na historii bez pří-
mé rekonstrukce. 

mezi zmíněnou saalgasse a územím zvaným 
Dom-Römer-areál stojí ještě rozsáhlá hmota schirn 
kunsthalle (1983–1986, architektonická kancelář 
BJss, Dietrich Bangert, Bernd Jansen, stefan Jan 
scholz a Axel schultes). nejmladšími novostavba-
mi starého města jsou budova muzea moderního 
umění (museum für moderne kunst, 1983–1991, 
architekt Hans Hollein) či Hausam Dom (2007, 
Jourdan&müller Architekten), tedy společenské 

Frankfurt am Main, ulice Hinter dem 
Laemmchen v roce 1910.  
Převzato z http: www.altstadtforum-
frankfurt.de.
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centrum limburského biskupství stojící přímo  
u katedrály a postavené na pozůstatcích původní-
ho celního úřadu z 20. let 20. století. 

Zatímco město kolem bylo postupně znovu po-
staveno, Dom-Römer-areál zůstával dlouho prázd-
ný. Jde o rozsáhlé, zhruba 7000m2 velké území 
rozkládající se mezi hlavním náměstím starého 
města Römerbergem na západě a Domplatzem při 
katedrále sv. Bartoloměje na východě. Ze severu 

ho ohraničuje Braubachstrasse s tramvajovou tratí  
a z jihu budova schirnkunsthalle z 80. let. Během 
archeologických výzkumů se zde v padesátých 
letech podařilo objevit pozůstatky karolinského 
osídlení a královské falce z doby Ludvíka Pobož-
ného, což vneslo světlo do mnohaletého zkoumání 
založení města. o zastavění místa se však vedly 
spory, které nakonec, alespoň z hlediska obyvatel 
Frankfurtu, nedopadly zrovna nejlépe. Zatímco vy-

Tzv. Ravensteinův plán, historická mapa Frankfurtu z roku 1962, výřez oblasti Dom-Römer.  
Převzato z de.wikipedia.org.

Frankfurt am Main, tzv. 
Technisches Rathaus, 
pohled od Kunsthalle, 
čili z bývalé ulice Markt. 
Převzato z www.
baumaschinen-
modelle.net.

ZAJímAVosTI ZE sVĚTA (nEJEn) PRAžskýcH PAmáTEk
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kopávky královské falce byly zpřístupněny jako tzv. 
Archeologická zahrada (Archäologischer Garten), 
na zbytek parcely, která do té doby sloužila jako 
parkoviště (jev, který známe velmi dobře z Prahy), 
byla už roku 1962 vypsána soutěž. Vítězný projekt 
kanceláře Bartsch, Thürwächter, Weber musel 
nicméně čekat až do roku 1969, než magistrát de-
finitivně rozhodl o realizaci jejich návrhu; zdržení 
měla pravděpodobně na vině i probíhající výstavba 
stanice U-bahnu Dom/Römer. místo stavby men-
ších rozměrů, reagující měřítkem na historii místa 
či okolní zástavbu, však tehdy vznikla monumen-
tální třívěžová hmota Technické radnice (Technis-
ches Rathaus), dokončená roku 1974. Brutalistická 

budova se setkala s odsouzením veřejnosti, nedo-
stalo se jí v podstatě žádného pozitivního ohlasu. 
Je ale třeba poznamenat, že přes svou masivitu  
a agresivní, bezohledný vstup do nejcitlivějšího 
místa těžce obnovovaného centra města měla stav-
ba své kvality. kvůli kontextu je ale málokdo ocenil 
a právě nepřijetí veřejností bylo začátkem neslav-
ného konce novostavby, o kterém bylo rozhodnuto 
o pouhých třicet let později.

Projekt Neue Altstadt, Nové Staré město

Po třiceti letech existence Technické radnice nastal 
čas na její renovaci, zvažovalo se také nové využití 
uvadajícího parteru. Projekt na přestavbu budovy 
představil roku 2004 vlastník objektu, společnost 
DIL (Deutsche Immobilien Leasing, dceřiná firma 
Deutsche Bank, která odkoupila budovu od měs-
ta roku 1994) ve spolupráci s městem. Záměrem 
bylo rozdělit komplex na dvě samostatné budovy 
a vytvoření nové uličky od Braubachstrasse ke 
kunsthalle, dále obložení fasády přírodním ka-
menem a také změna využití: místo sídla technic-
kého zázemí města měla čtyřpodlažní sokl využít 
městská knihovna, kavárny a restaurace, vyšší 
patra pak byty. Projekt se však nesetkal s velkým 
ohlasem, od počátku negativně vnímaná budova 
Technické radnice byla nakonec shledána pro 
další využití jako nepraktická, a tak se v tomtéž 
roce v ideové soutěži vedle možnosti nového využití  
a přestavby objevila i alternativa – úplná demolice 
objektu a zcela nová zástavba areálu. Již na přelo-
mu let 2004 a 2005 bylo rozhodnuto, že Technická 
radnice bude stržena. nová zástavba se měla mě-
řítkem, parcelací, ale i fasádami a střešní krajinou 
snažit navázat na zaniklé středověké město a jeho 
strukturu. Idea znovupostavení starého města 
byla na světě. 

Plán budoucího nového Dom-Römer 
areálu, převzato z http: www.
altstadtforum-frankfurt.de.

Vizualizace nového Markt-GoldeneWaageHausu  
ve Frankfurtu. Převzato z www.domroemer.de.
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V roce 2005, hned rok poté, co bylo rozhodnu-
to o stržení Technické radnice, byla uspořádána 
urbanistická soutěž na zástavbu území. Tehdy se 
ještě počítalo pouze s drobnějšími domy, které by 
zapadly do alespoň částečně historického prostředí, 
nešlo tedy ještě ani o urbanistickou, ani o hmotovou 
obnovu historického města. k této ideji se nicméně 
projekt přiblížil už v létě 2005, a to na popud veřej-
nosti, která vznesla požadavek, aby nová zástavba 
byla více přiblížena historické dispozici území včet-
ně obnovy některých významných domů. 

Hned tato první urbanistická soutěž vyvolala 
vzrušenou diskuzi, především proto, že vítězný 
návrh kanceláře ksP Engelund Zimmermann na-
kládal se zadáním poněkud volněji: místo drobnější 
zástavby se sedlovými střechami obsahoval velký 
obytný komplex se střechami plochými, místo ve-
řejných náměstí vnitřní dvory a dokonce přeložil 
historickou osu korunovační cesty na jiné místo. 
kvůli kontroverznosti projektu (těžko říct proč 
vítězného) byly nakonec veřejnosti prezentovány 
tři konkurenční řešení zástavby – moderní i his-
torizující – a rozhodnutí bylo tedy ponecháno na 
obyvatelích Frankfurtu. Ti se projevili jako praví 
staromilci a zvolili si historizující řešení počítající 
s obnovou uliční sítě i přesnými rekonstrukcemi 
některých domů, tedy variantu co nejbližší zniče-
nému starému městu. Urbanistický koncept tak 
vychází z původní uliční sítě a parcelace.

Frankfurtský projekt vyvolal zájem na mnoha 
frontách a tak, kromě veřejného představování 
návrhů obyvatelstvu a veřejného hlasování o nové 
podobě historického centra, uspořádal svaz ně-
meckých architektů (Bund Deutscher Architekten) 
v roce 2005 workshop pro asi padesát architektů 
na téma nového ztvárnění frankfurtského cent-
ra. kromě architektonické podoby se velmi brzy 
začalo řešit také nové využití, původní plány 
společnosti DIL totiž vzaly částečně za své, když 
se roku 2006 rozhodlo město celý areál odkoupit 
zpět. Projekt se tak stal monumentálním počinem 
vládnoucí koalice sociálních (sPD) a křest’anských 
(cDU) demokratů na frankfurtském magistrátu. 
Technická správa města se musela přestěhovat 
z radnice k odsouzené demolici, nicméně do nové-
ho Dom-Römer areálu se již vrátit neměla. město 
se tedy opět rozhodlo konzultovat funkci nového 
starého města s veřejností a uspořádalo workshop 
s šedesáti účastníky především z řad městských 
občanských sdružení, iniciativ a spolků (2006) 
právě za účelem co nejvhodněji naplnit plánované 
centrum. Zároveň pro oblast využití ustanovila 
radnice novou pracovní skupinu. 

Po odstěhování úřadů z budovy Technické rad-
nice nastal další drobný zádrhel a to technické 
potíže s demolicí budovy, především kvůli stanici 
U-Bahnu přímo pod ní. Demolice byla tedy pozdr-
žena a odsunuta a nezačala dříve než roku 2010. 

Vizualizace nového Huehnermarktu (viz obr. 1) ve Frankfurtu. Převzato z www.domroemer.de.
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mezi rokem 2006 a 2010 následovala série soutěží 
(projekt by se tedy pravděpodobně nezrychlil ani 
při okamžitém stržení radnice). Protože o urba-
nistické dispozici již bylo rozhodnuto, byla nej-
prve vypsána soutěž na provedení stavby (2008)  
a následně na zástavbu parcely nad Archeologickou 
zahradou (2009), kde měl vzniknout tzv. stadthaus 
am markt. Roku 2009 také město založilo samo-
statnou společnost pro vývoj a výstavbu projektu, 
Dom-Römer GmbH. 

Přestože soutěž na stadthaus am markt vyhrála 
kancelář Bernd Winking Architekten, po přepraco-
vání prvních pěti umístěných návrhů byl nakonec 
roku 2010 vybrán projekt meurer Architekten, kte-
rý počítal s kompletním překrytím Archeologické 
zahrady a rozčleněním hmoty komplexu do pěti 
částí, které budou obsahovat přednáškové sály  
a seminářové prostory a také bydlení.

následovala soutěž na architektonické ztvárnění 
jednotlivých domů (2010), z čehož město počítalo 
původně s rekonstrukcí čtyř historických domů 
na vlastní náklady, nakonec však počet vzrostl 
na osm domů (většinou domy s roztomilými ná-
zvy jako Goldenes Lämmchen, klein-nürnberg či 
Hauszur Goldenen Waage). Další podle dochova-
né dokumentace proveditelné rekonstrukce byly 
nabídnuty soukromým investorům, nakonec se 
jich zrealizuje sedm, obživne tedy celkem patnáct 
historických budov. Areál doplní dvacet moderních 

novostaveb, které podléhají přísným stanovám, jak 
mají být členěny fasády, jaký sklon mohou mít stře-
chy, jaké materiály mohou být použity atd. V roce 
2011 byly výsledky soutěže spolu s plánovanými 
rekonstrukcemi vystaveny pro veřejnost v prostoru 
Paulskirche u Römerbergu. Frankfurt’ané si tak 
mohli vytvořit celkem jasnou představu o tom, jak 
bude nové centrum vypadat. nové staré město se 
bude prostírat kolem náměstí Hühner markt, které 
bude ze tří stran obklopeno obnovenými historic-
kými domy, další uličky (Hinter dem Lämmchen, 
neugasse, markt „krönungsweg“) pak představuje 
směs historizujících a moderních novostaveb, při-
čemž ty moderní budou harmonicky zapadat do 
svého historizujícího prostředí, aniž by popíraly 
svou současnou tvář. 

Ideální plán byl tedy stanoven, rozpočet naplá-
nován na 95 milionů euro a od roku 2010 do 2012 
byla bourána Technická radnice. V lednu 2012 byl 
symbolicky položen základní kámen nového srdce 
Frankfurtu. Začalo se stavět od jihu k severu – 
nejprve tedy vznikl stadthaus am markt (s pečli-
vým zakonzervováním Archeologické zahrady po 
dobu výstavby), zbytek areálu přišel na řadu až po 
dokončení stadthausu v prosinci 2014. staronová 
čtvrt’ Dom-Römer by měla být dokončena v roce 
2017. nabídne na 80 nových bytů a partery domů 
pro komerční účely, tedy gastronomii, obchody  
a živnosti. 

Frankfurt am Main, staveniště Dom-Römer areálu z Braubachstrasse. Foto autorka, 2015.
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Jak vypadá historie ve výstavbě?

Po vyčerpávajícím představení průběhu plánování  
a vývoje projektu je načase říci něco o tom, jak 
vypadá taková bohorovná akce z pozice obyčejné-
ho – a nutno dodat i zahraničního, tedy německé 
oblibě kompletních rekonstrukcí již neexistujících 
staveb neuvyklého – smrtelníka. 

Existenci celého projektu jsem „objevila“ jedno-
duše tak, že jsem zvědavě chodila kolem obrovské-
ho staveniště a říkala si, co tu asi vznikne - na tak 
velkorysé parcele, přímo vedle dómu. Jak hrubá 
stavba postupně rostla, připadala mi čím dál tím 
bizarnější (navíc přestala vypadat jako obří ob-
chodní centrum, které jsem si tam automaticky 
představila) a konečně jsem si taky na ohradě kol 
dokola staveniště všimla plachet s historickými fo-
tografiemi a moderními vizualizacemi dokončených 
staveb. A optimistického hesla „Die stadtlebt!“, tedy 
„město žije!“.  A tak jsem začala pátrat, což nebylo 
nikterak náročné, celý projekt má samozřejmě 
vlastní webové stránky, ke snadnému dohledání 
jsou informace o jednotlivých domech areálu, ob-
rázky, vizualizace, plánky, stanovy. na projektu 
mě nejprve velmi zaujala – v čechách a Praze zcela 
nepředstavitelná – míra angažovanosti veřejnosti 
a ochota magistrátu s obyvateli jednotlivé kroky 
konzultovat. Pravděpodobně se již poučili z osudu 
Technické radnice, že budova, kterou nepřijme 
obyvatelstvo, nemá ve Frankfurtu naději na zářnou 
budoucnost. 

staveniště samotné je ovšem něco jiného než 
transparentní komunikace mezi městem a lidem, 
jde o fascinující svět betonového podloubí a pre-
fabrikovaných strmých štítů, místy vykukujících 
trámových konstrukcí, je to pitoreskně rostoucí 
hrubá stavba, na kterou už kameníci a tesaři chys-
tají autentické detaily. To vše odstíněno pouhou 
řadou domů od turisticky žádaného Römerbergu  
a přímo pod kamenným dohledem gotické katedrá-
ly. Je to jako ocitnout se v alternativním vesmíru, 
kde místo aby historické centrum kousek po kous-
ku likvidovali, staví ho znovu, protože jim došlo, že 
bez něj město nemůže fungovat, chybí mu identita, 
chybí mu vlastní historie. 

Jak bude celý areál vypadat – a fungovat – prově-
ří po dokončení až čas, ostatně jako u každé stavby. 
Ale už ted’, když areál pomalu roste pozorovateli 
před očima, působí celá akce jako správná volba. 
mohlo by se zdát, že historizující domy jsou přežitek 
či pouhá líbivá kulisa, ale v tomto případě nejde 
o žádnou rychlou kašírku. Projekt je do detailu  
a do hloubky propracovaný, všechny rekonstrukce 
mají základ v dochované dokumentaci a kladou 
důraz na kvalitní řemeslné zpracování detailů.  
I harmonie mezi rekonstrukcemi a moderními bu-
dovami je pečlivě promyšlená, každý dům navrhl 
jiný architekt, přesto všechny podléhají přísné 
regulaci. Frankfurt prověřil možnost zastavění 
areálu moderní architekturou třiceti lety existence 
Technické radnice, ukázalo se, že to není správná 
cesta. Projekt Dom-Römer areálu je jejich druhou 
šancí zacelit centrum města. A já osobně se už 
nemůžu dočkat, až se za dva roky přijedu podívat, 
jak to dopadlo. 

Eliška Varyšová

Zdroje:

oficiální stránky, http://www.domroemer.de/

Dom-Römer-Projekt, wikipedie, https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Dom-R%c3%B6mer-Projekt

Revitalizace Dom-Römer areálu, informace na 
stránkách stadtplanungsamt,http://www.stadtpla-
nungsamt-frankfurt.de/dom_roemer_areal_5208.
html?psid=gognvlue

DokumentationAltstadt, http://www.stadtpla-
nungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=10648&p-
sid=xgyxzssivt

diskuse v tisku: http://www.faz.net/aktuell/rhe-
in-main/frankfurt/faz-net-spezial-die-zukunft-
der-frankfurter-altstadt-1283774.html; http://
www.welt.de/print/welt_kompakt/kultur/artic-
le139250653/Aber-bitte-richtig-alt.html

Informace k rekonstrukcím, AltstadtForum, http://
www.altstadtforum-frankfurt.de/objekte.html
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DRAHomířIn sLoUP nA HRADčAnEcH –  
PoVĚsT A skUTEčnosT

Původně renesanční dvoupatrový dům čp. 108 na jižní straně Loretánského náměstí na Hradčanech, 
známý mj. prozatím neúspěšnou snahou o kontroverzní přestavbu na Knihovnu Václava Havla, nese 
název U Drahomířina sloupu. To podle někdejšího stejně pojmenovaného sloupu, který prý stával na 

Loretánském náměstí, jen pár desítek metrů severně od domu a u bývalé kaple sv. Matouše.

sloup prý zde byl postaven na místě, kde stával 
kostelík, zaniklý v husitských válkách, a kde se 
do země propadl kočár s kněžnou Drahomírou, 
matkou sv. Václava. stát se tak mělo, když kočár 
s Drahomírou kolem projížděl zrovna v době, kdy 
kněz v kostelíku sloužil mši. Pobožný kočí zastavil 
koně, poklekl a začal se modlit. To kněžnu, pohan-
ku, rozlítilo natolik, že začala zuřivě klít, načež 
se i s vozem a koňmi propadla do země. Později 
na tomto místě měl být postaven kamenný sloup, 
připomínající tuto pověst. Poprvé a stručně se  
o ní zmiňuje kronikář Pulkava, podrobněji Václav 
Hájek z Libočan. V roce 1883 ji ve sbírce pražských 
pověstí publikoval Josef svátek a po něm v různém 
znění celá řada jiných autorů.

Zda zde ale nějaký sloup, natož kamenný, stál, 
není doloženo, alespoň do konce 17. století. První 
věrohodnou informaci podal až Jan Herain v roce 
1912 v podrobné historii již zaniklé kaple sv. ma-
touše na Hradčanech. Ta byla postavena na přání 
hraběte Františka Josefa černína z chudenic, 
majitele sousedního paláce, stavitelem Františkem 
maxmiliánem kaňkou na místě nechvalně známé-
ho domu U zlaté koule. Ten hrabě černín koupil  
v roce 1703 a v roce 1709 přikoupil i sousední dům 
mayerovský, aby je před rokem 1726 nechal zbourat 
a na místě prvého postavit právě svatomatoušskou 
kapli. Ta byla vybudována v letech 1727–1732,  
v roce 1784 ale byla zrušena a v roce 1791 zbořena. 

Loretánské náměstí 
na anonymním plánu 
Pražského hradu  
a části Hradčan  
z poloviny 18. století 
(Vilímková 1985).
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Její půdorys je vyznačen tmavou konturou v mozaikové dlažbě okraje 
terasy před černínským palácem.

Podle Jana Heraina 25. srpna 1701 požádal jakýsi Josef Rosenheim 
hradčanský magistrát o povolení postavit kamenný sloup s tabulí, 
popisující Drahomířin tragický konec, při výše zmiňovaném domě  
U zlaté koule, čemuž bylo vyhověno. Podle historického kalendáře 
Jana Rulíka z let 1780–1797 zde tento sloup stál až do 12. listopadu 
1788, kdy „...vyvrácen a rozmetán byl“. Problém je ale v tom, že na 
jediných dvou známých vyobrazeních Hradčan nebo Prahy z té doby 
žádný sloup v pravém slova smyslu vyobrazen není. na anonymním 
plánu Pražského hradu a části Hradčan z poloviny 18. století (Vilím-
ková 1985) je totiž vedle kaple sv. matouše zakreslen nikoliv sloup, ale 
zděný objekt v podobě jakési kruhové kapličky s okénkem a baňatou 
stříškou ukončenou křížkem. na podrobnějším axonometrickém 
plánu-prospektu Prahy Josefa Daniela Hubera z roku 1769 (Bečková 
2000) je zase vedle kaple sv. matouše zakreslena jen jakási čtyřboká 
kaplička se špičatou stříškou, ukončenou křížkem, a u ní nápis „Dra-
homira Capelle“. Přes rozdílnou podobu je z obou vyobrazení jasné, že 

zde tehdy nestál kamenný sloup, 
ale zděný objekt v podobě malé 
kapličky. Jasné by to mohlo být  
z vyobrazení černínského paláce 
a kaple sv. matouše od Bedřicha 
Bernarda Wernera z doby kolem 
roku 1740 (Bečková 2000), ale 
to bohužel končí právě kaplí  
sv. matouše.

V literatuře (např. Poche 1986) 
se také uvádí, že u kaple sv. 
matouše mělo na přání hrabě-
te černína stát sousoší, které 
zobrazovalo pověst o tragickém 
konci kněžny Drahomíry a je-
jímž autorem měl být sochař 
matyáš Bernard Braun. Pravdou 
(Herain 1912) je však jen to, že 
jmenovaný předložil nedatovaný 
návrh na sochařskou výzdobu 
kaple sv. matouše, který obsa-
huje i návrh na skupinu „před-
stavující kněžnu Drahomíru, kte-
rá s koňmi a vozem se propadá, 
se třemi až čtyřmi čerty, kteří se 
na koně a vůz věšejí a do propasti 
táhnou... Mimoto klečícího vozku, 
vše v nadživotní velikosti, jak 
předložený model vykazuje...“. 
Je tedy faktem, že Braun návrh 
sousoší sice vymodeloval, ale  
k jeho realizaci s největší prav-
děpodobností nedošlo. To totiž 
na známých vyobrazeních kaple 
sv. matouše schází.

Václav Rybařík

Literatura:
Bečková, kateřina: Zmizelá Praha. 
Hradčany a malá strana. Praha 2000.

Herain, Jan: o bývalé kapli s 
v. matouše na Hradčanech. In: 
Zprávy komise pro soupis stavebních, 
uměleckých a historických památek 
král. hlav. města Prahy, IV, 1912,  
s. 49-62.

Poche Emanuel: matyáš Bernard 
Braun. sochař českého baroka a jeho 
dílna. Praha 1986.

svátek, Josef: Pražské pověsti  
a legendy. Praha 1883.

Vilímková, milada: Plán Pražského 
hradu a části Hradčan z poloviny  
18. stol. Praha 1985.

 
  

Loretánské náměstí na prospektu Josefa Daniela Hubera z roku 1796 
(in Bečková 2000).
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TABULky s TEXTEm VysVĚTLUJícím HEBREJský náPIs nA soUsoŠí 
kALVáRIE nA kARLoVĚ mosTĚ

Na Karlově mostě se v roce 2000 objevilo něco, co tam nikdy v jeho dlouhé historii nebylo. Na zídce pod 
sousoším Kavárie byly umístěny tabulky vysvětlující ve třech jazycích okolnosti vzniku pozlaceného 
hebrejského nápisu na kříži. Důvodem je zejména skutečnost, že nápis v hebrejštině hlásá něco, co 
zcela odporuje náboženským představám judaismu. Nápis na kříži doslova znamená: Svatý, Svatý, 
Svatý je Hospodin zástupů. Židé vyznávající tradiční judaismus považují toto prohlášení vztažené  

k osobě Ježíše za urážku, protože judaismus nepřisuzuje Ježíšovi boží atributy.

„skutečnost, že hebrejský nápis byl umístěn na 
kříž v důsledku zmanipulovaného protižidovského 
soudního procesu, pocit hořkosti jen zvýrazňuje“, 
konstatoval ředitel židovského muzea Leo Pavlát 
v článku v denním tisku v roce 1999.1 Tehdejší 
primátor Prahy Jan kasl postesknutí vyslyšel  
a po diskusi s představiteli výboru rabínů severní 
Ameriky (nabor -north American Board of Rabies) 
o neuctivém umístění hebrejského nápisu o stvo-
řiteli na krucifuxu se rozhodl iniciovat osazení 
vysvětlujícího textu přímo k sousoší. 

Po diskusi s pražskými památkáři a po zdolání 
dalších administrativních kroků byly 8. 3. 2000 
odhaleny na mostě tabulky v češtině, angličtině  
a hebrejštině. Tabulky odhalil primátor Jan kasl 
a americký rabín marc schneier za účasti pražské 
veřejnosti a členů židovské obce.

Podle sdělení Jana kasla text tabulky v češtině 
vznikl podle návrhu židovského muzea ve spolu-
práci s pracovníky kanceláře primátora. Podobu 
bronzových tabulek navrhl sochař-medailér Vlas-
tislav Honsa (1932–2004) ve spolupráci s Janem 
kaslem. spolupráci na formulaci vysvětlujícího 
textu potvrdil ředitel židovského muzea Leo Pa-
vlát, autory českého textu jsou Petr Ambros, Leo 
Pavlát a Alexandr Putík. Text do angličtiny přeložil 

1  martina klapalová: nápis na sousoší na karlově mostě, 
mFDnes, 13. 9. 1999

steven Hattersley, překlad do hebrejštiny zajistilo 
židovské muzeum.

Text tabulky:

Doplnění této sochy o hebrejský nápis a vysvět-
lující texty z roku 1696 je důsledkem nekorektního 
soudního řízení proti Eliáši Backoffenovi nařčenému 
ze zneuctění svatého kříže. Přidáním hebrejského 
nápisu se slovy proroka Izaiáše „Svatý, svatý, svatý 
je Hospodin zástupů“, která mají v židovské tradici 
význam mimořádně důležitého vyznání víry, tak 
měla být pokořena židovská komunita. Hlavní město 
Praha 8. 3. 2000

Vysvětlující tabulky, dle informace z dobových 
médií, vnímané jako symbol křest’ansko-židov-
ského smíření stály 65 tisíc kč. Primátor kasl 
jako stavebník přispěl částkou 15 tisíc kč, 20 tisíc 
kč věnovali představitelé církve za účasti Daniela 
Hermana jako mluvčího Biskupské konference, 
stejnou sumu poskytlo židovské muzeum v Praze. 
Zbývající částku 10 tisíc uhradil majitel pražské 
galerie Jaroslav Pecka. Výrobu a umístění tabulek 
zajistil Jan kasl a kancelář primátora Prahy.   
Bohužel dnes na mostě všechny tři tabulky vidět 
již nejsou. Dvě byly uvolněny a z bezpečnostních 
důvodů sejmuty. Uloženy jsou u sdružení výtvar-
níků karlova mostu. na svém místě zůstala jen 
tabulka v hebrejštině.
    Alexandr Rymarev

Tabulky krátce po odhalení. 
Foto: Jan Mihaliček, archiv 
Jana Kasla
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ZáPIs Z čLEnskéHo sHRomážDĚní kLUBU ZA sTARoU PRAHU  
DnE 21. 3. 2015 V náRoDním TEcHnIckém mUZEU

zasedání zahajuje předsedkyně Phdr. Kate-
řina Bečková. Děkuje za velmi zdařilou hudební 
předehru staropražské skupině motovidlo a vítá 
přítomné členy i hosty. 

shromáždění, již tradičně zpívá pod taktovkou  
a s doprovodem kytary místopředsedy dr. Richarda 
Biegela oficiální hymnu Klubu, píseň Pražská 
Jáva, jednou tlumeně a potom z plna hrdla.

Předsedkyně kateřina Bečková vyzývá k rozlou-
čení se zesnulými členy Klubu: Přemysl Prokop, 
oldřich řezníček, Alena Štětinová, Rudolf marčan, 
Alois Dryák, Zdenka moravcová a miloš Pistorius. 
Jejich památka je uctěna chvílí ticha.

volba zapisovatele schůze. Dr. Bečková navr-
huje Ing. arch. Jana Veselého. 

Hlasování: pro – všichni; proti – nikdo; zdržel 
se – nikdo.

následuje čtení jednatelské zprávy. Jelikož 
jednatel mgr. Jakub Bachtík je z důvodu nemoci 
nepřítomen, zprávu čte místopředseda dr. Richard 
Biegel. V závěru děkuje jmenovitě za aktivitu ga-
rantům jednotlivých kauz. 

Jednatelská zpráva Klubu za starou Prahu 
pro rok 2014

Jednatelská zpráva za rok 2013 se nesla v převážně 
ve skeptickém duchu. konstatovali jsme, že naděje 
vkládané do změn na jednotlivých památkářských 
postech se spíše nenaplnily. Došli jsme přitom  
k závěru, podloženému mnoha příklady, že Praha 
nadále zůstává nejen dějištěm mnoha vážných 
kauz, ale stále dosud neudělala rozhodující krok 
ke koncepční a skutečně důsledné ochraně svého 
historického a architektonického dědictví.

Bohužel, na této charakteristice nic nezměnil ani 
rok 2014, a to bez ohledu na proběhnuvší volby do 
rady hlavního města a zastupitelstev městských 
částí. Jakkoliv nástup populistického hnutí Ano do 
čela města přinesl několik posunů zejména v pří-
stupu k rozvoji města a veřejnému prostoru, v ob-
lasti samotné památkové péče zůstává personálně, 
koncepčně i z hlediska praxe celá situace víceméně 
beze změny - jedinou výjimkou je zrušení ryze  
formálně fungující kanceláře památky UnEsco 
a s tím související definitivní (snad) odchod Jana 
kněžínka z funkcí v pražské památkové péči. Vět-
šina trendů, které byly nastoleny v předchozích 
letech, však v této oblasti pokračuje.

o kontinuitě s předchozím obdobím nic nesvěd-
čí výmluvněji, než konkrétní památkové kauzy, 
kterých se i v roce 2014 sešla celá řada. Poněkud 
netradičně lze přitom začít v pozitivním duchu. Zdá 

se totiž, že do rozhodující fáze vstoupila dlouholetá 
erbovní kauza klubu, hrozící demolice Kozákova 
domu čp. 1601 na rohu václavského náměstí  
a opletalovy ulice. V červnu 2014 zrušil stavební 
odbor magistrátu na základě odvolání čTk, která 
sídlí v sousední budově v opletalově ulici, rozhod-
nutí o demolici domu čp. 1601 vydané stavebním 
úřadem Prahy 1. V rámci dalšího odvolacího řízení, 
tentokrát proti územnímu rozhodnutí, povolujícímu 
novou stavbu tzv. květinového domu, v němž se 
odvolali tři účastníci řízení včetně Hlavního měs-
ta Prahy na podnět klubu Za starou Prahu, bylo 
ministerstvem kultury po důkladném přezkumu 
vydáno v únoru 2015 nové závazné stanovisko, kte-
rým se ruší původní benevolentní schválení projek-
tu vydané odborem Jana kněžínka v červnu 2010. 
ministerské vyjádření je definitivní a závazné i pro 
další projednávání věci. Byt’ ze strany investora lze 
očekávat pokus o další právní kroky, ohrožený dům 
má dnes větší naději na definitivní záchranu, než 
kdykoliv předtím. Z hlediska klubu je třeba ocenit 
jak důkladnou práci ministerstva, tak zásadní po-
díl na tomto zvratu, který měl pan milan Brynda. 
Ten spolu s advokátem JUDr. Petrem kužvartem 
z pozice účastníka územní řízení napadl a trval 
na odvolání i přes neomalené výhružky ze strany 
investora. Právě na základě odvolání pana Bryndy 
dal stavební odbor magistrátu závazné stanovisko 
prověřit ministerstvu kultury. 

Nový přírůstek do široké rodiny předimenzované 
pražské developerské architektury – Quadrio ve 
Spálené ulici. Aktuální kandidát na cenu Stavba roku 
2015 se patrně kandidátem na Cenu Klubu nestane. 
Převzato z: http://www.archspace.cz/wp-content/
uploads/2015/09/14-Polyfunk%C4%8Dn%C3%AD-
objekt-Quadrio-Medium.jpg
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Výčet dalších případů už bude o poznání smut-
nější. Potvrzuje se totiž tendence, konstatovaná 
již v loňském roce, že k opětovnému projednávání 
nebo dokonce definitivnímu schválení se začínají 
dostávat projekty z kněžínkovské i starší éry, které 
z důvodů hospodářské krize ležely dlouhou dobu 
u ledu. V uplynulém roce řadu těchto památko-
vých přízraků rozšířilo hned několik projektů. 
Dokončen a otevřen byl obchodně administrativní 
komplex Quadria, dříve coPa centra, který po-
tvrdil všechny obavy z přílišné předimenzovanosti 
celého projektu.

Další noční můrou klubu je řešení nároží ulice 
revoluční u předmostí Štefánikova mostu, v je-
hož rámci má být obětován historický dům čp. 1502 
se zajímavou historizující fasádou z doby kolem 
roku 1868. V současné době se projednává návrh 
již druhého investora a třetího architektonického 

Třetí pokus o návrh novostavby na nároží Revoluční 
ulice. Tentokrát od architektky Evy Jiřičné. Převzato z 
http://bydleni.idnes.cz/foto.aspx?r=architektura
&c=A141124_204831_architektura_web

ateliéru. současnou studii ateliéru architekty Evy 
Jiřičné v souvislosti s urbanistickým řešením ce-
lého předmostí a možným vyhlášením soutěže na 
jeho budoucí úpravu v současné době posuzuje 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. očekává 
však zásadní vyjádření národního památkového 
ústavu, zda trvá na zachování historického domu. 
Pokud to potvrdí, v což doufáme, IPR bude tento 
požadavek v dalších úvahách respektovat.       

Z podobného ranku je také dostavba Hotelu 
evropa na václavském náměstí. Podezření, že 
investor hodlá v rámci úpravy zlikvidovat unikátně 
dochované a památkově chráněné secesní interiéry 
se sice zatím nepotvrdilo, nicméně v současné době 
již nic nebrání realizaci předimenzované oválné no-
vostavby do nádvoří hotelu projektovené ateliérem 
Dam Petra malínského.

Plánovaná novostavba v dvorní části hotelu Evropa  
na Václavském náměstí.
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/bydleni/secesni-
hotel-evropa-doplni-vyrazna-novostavba_286045.html

Hotel U Sixtů je noční můrou pražské památkové péče 
již dvacet let. Převzato  
z http://archiv.ihned.cz/c1-63637040-obyvatele-i-
pamatkari-prohrali-stavba-velkeho-hotelu-v-centru-
prahy-muze-zacit

Do další fáze se také dostala kauza kostela sv. 
Michaela na starém Městě, nejen pro pražskou 
památkovou péči představuje dlouholeté trauma. 
Investor údajně odstoupil od původního pochybné-
ho, pro památku navíc devastačního komerčního 
využití a plánuje kostel adaptovat pro kulturní úče-
ly. Vzhledem k dosavadní nesolidnosti vlastníka při 
jednání s památkou i veřejností však není naděje, 
že jde skutečně o pozitivní zvrat, příliš velká. 

Ve vůbec nejhorší památkový přízrak se ale 
proměnil případ Hotelu u sixtů, odehrávající se 
v samotném jádru starého města na pomezí ce-
letné ulice a staroměstského náměstí. mimořádně 
komplikovaná kauza je projednávána v různých, 
stále rozšiřovaných obměnách již dvě desetiletí. 
Za tu dobu bylo vydáno několik dílčích závazných 
stanovisek i stavebních povolení. Dosavadním 
výsledkem snah investora však byla jen devastace 
několika vzácných středověkých domů. Přes tuto 
katastrofální bilanci však koncem roku 2014 získa-
la další část projektu stavební povolení, a to s po-
svěcením magistrátních památkářů a přes odpor 
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Zengrova transformační stanice na Klárově.  
Foto Anna Kusáková, 2014

nPÚ, kde záměr jednoznačně odmítlo nejen pražské 
pracoviště, ale i vědecká rada generální ředitelky. 
Projekt, jehož přesné kontury stále nejsou zřejmé, 
nebot’ investor stále mění zamýšlené využití bu-
dov od hotelového po bytové a obchodní, zahrnuje 
sedm historických domů v jádru města, převážně 
středověkého až raně středověkého původu, což z 
kauzy dělá nejničivější zásah do historického cen-
tra od roku 1989. Po vzoru pražské fasádistické 
tradice budou sice exteriéry jednotlivých domů 
opraveny, vnitřek ale čekají razantní přestavby 
pro potřeby velkokapacitního hotelu, který - mimo 
jiné - dosud oddělené objekty propojí do jednoho 
stavebního komplexu. klub Za starou Prahu podal 
v minulých dnech podnět k přezkumu závazných 
stanovisek odboru památkové péče magistrátu 
na ministerstvo kultury, vychází přitom zejména 
z bezprecedentní skutečnosti, že mezi investorem, 
společností Akroterion s. r. o., a Hlavním městem 
Prahou, jako majitelem několika domů zahrnutých 
do projektu, existují smlouvy o spolupráci a sou-
činnosti při schvalovacím procesu, které zakládají 
důvodné podezření z podjatosti úředníků památ-
kového odboru. 

Tato kauza bohužel upozorňuje na dva principy, 
které bude třeba mít při dalších aktivitách klubu 
v patrnosti. 

V prvé řadě je třeba mít stále na vědomí, že devas-
tačními investorskými záměry jsou bezprostředně 
ohroženy nejen stavby “sporného” 19. a 20. století, 
ale i památky prvořadé hodnoty v nejcennějších lo-
kalitách Prahy. Dotčené domy jsou zapsanými kul-
turními památkami středověkého původu, stojícími 
v samotném jádru pražské památkové rezervace, 
která je světovou památkou UnEsco.

kauza dále dokládá skutečnost, že proměna 
pražské památkové rezervace v ghetto neustala, ale 
dále pokračuje a to dokonce s posvěcením města. 
Proměna památek v centru na luxusní hotelové 

Rozestavěný obytný soubor Royal Triangle  
ve Střešovicích. Foto Kateřina Bečková, 2014 

komplexy je sama o sobě symbolem procesu, který 
z historického jádra Prahy učinil polomrtvý skan-
zen. Zde je ale situace o to absurdnější, že kvůli 
projektu jsou vystěhováváni zdejší stálí obyvatelé a 
to nikoliv z domů, které vlastní investor, ale z objek-
tů vlastněných městem, které je k celému záměru 
investorovi pouze pronajalo. Tento trend bude do 
budoucna třeba obzvláště pozorně sledovat, protože 
právě přítomnost nebo nepřítomnost stálého bydle-
ní a přirozeného městského života bude rozhodující 
pro to, zda historické centrum bude nebo nebude 
možné efektivně památkově chránit.

V kauze Hotelu U sixtů zkrátka ožívají všechny 
chyby a omyly, kterých se na Praze dopustila dere-
gulační mánie a klientelistický chaos devadesátých 
a nultých let. Lze jen doufat ve zvrat, který by mohlo 
způsobit jak přezkoumání závazného stanoviska 
magistrátu, tak případné odvolání proti stavební-
mu rozhodnutí, a především v to, že tato kauza se 
v Praze stane poslední svého druhu. 

osud výše zmíněných památek se snad vyhne 
nejdůležitějšímu zástupci mezi novými kauzami, 
ušlechtilé novoklasicistní stavbě bývalé zengerovy 
měnírny na Klárově. stavbu na obzvláště expo-
novaném místě, kterou chce soukromý investor 
přestavět pro komerční účely, klub Za starou Prahu 
navrhnul na prohlášení kulturní památkou.

Vedle tendence dávno zapomenutých kauz vstá-
vat nečekaně z hrobu lze potvrdit i druhý trend 
vypozorovaný již v minulém roce. Přes zásadní 
případy typu Hotelu U sixtů se těžiště památko-
vých problémů stále intenzivněji přesouvá ze staré 
Prahy do širšího okruhu pražských měst. Dále 
pokračují překotné demolice a problematické stavby 
v prstenci čtvrtí kolem historického jádra Prahy. 
Ve fázi dokončování stavby se dnes nachází urba-
nisticky, proporčně i z hlediska umístění absurdní 
rezidenční projekt royal triangle, který zastavěl 
polohou velmi vzácnou tzv. masarykovu parcelu.  

čLEnské InFoRmAcE
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V karlíně zase magistrátní památkáři – tradičně 
proti vůli nPÚ – povolili demolici historicky 
cenného industriálního areálu automobilové 
opravny Praga, který má být nahrazen další vari-
antou na tradiční developerský komerční komplex 
konfekčního architektonického řešení. 

Je třeba upozornit, že jde jen o několik příkladů 
daleko širšího problému - rozvoj jednotlivých měst-
ských částí probíhá tak rychle, že řadu ztrát širší 
ani odborná veřejnost nestihne včas zaznamenat, 
natož aby měla šanci jim zabránit. Alarmující je 
zejména fakt, že tato proměna se ani v roce 2014 
neřídila žádnou koncepcí nebo veřejnou debatou. 
obzvlášt’ palčivě je to patrné na případu Prahy 7 
a 8. Pro oblast Dolních Holešovic a Libeňského 
ostrova jsou připraveny desítky projektů, z velké 
většiny výškových, které za minulého vedení radnic 
získaly územní nebo dokonce stavební povolení  
a jejich realizaci tedy nestojí téměř nic v cestě. Tyto 
změny, schválené klientelisticky a bez účasti veřej-
nosti, přitom zásadně promění charakter celých 
čtvrtí a nepochybný vliv budou mít i z hlediska 
celoměstského.

Je třeba upozornit, že v této otázce v uplynulém 
roce došlo i na kladné příklady – studie na zástavbu 
rozvojového území mezi smíchovským nádražím a 
nádražím na knížecí se zdá být ukázkou vzorové 
spolupráce mezi městem, investorem a architekty, 
jehož výsledkem jsou zajímavé koncepce. Vadou na 
kráse je ovšem jeho bezohledné chování vůči histo-
rickým železničním budovám Buštěhradské dráhy. 
klub Za starou Prahu proto zvažuje podat podnět na 
prohlášení některých z nich za památku. otázka, 
který z přístupů se do budoucna v Praze prosadí, 
ale zůstává otevřená. osud celé řady rozvojových 
území i celých čtvrtí ještě není rozhodnut a někde – 
jako v případě nádraží Bubny – jsou stále reálně 
ve hře i scénáře vyloženě katastrofické. Vzhledem  
k tomu, že osud těchto oblastí bude mít i celoměst-
ské dopady, včetně vlivu na nejcennější partie Pra-
hy, bude tuto otázku klub podrobně sledovat.

Průčelí funkcionalistické budovy Auto Praga v Karlíně. 
Foto Lukáš Beran 2015 

 

Vedle dosud popsaných tendencí se v Praze 
začíná uplatňovat i několik nových trendů. nejvý-
znamnější spočívá v tom, že nevhodnými investor-
skými zásahy jsou narušovány nejen památkově 
hodnotné objekty a jejich soubory, ale že atakován 
začíná být už také samotný městský veřejný pro-
stor. Tuto problematiku dosud reprezentovala té-
mata jako neregulovaná reklama, nevhodné zábory 
veřejných prostranství nebo neudržovaný městský 
parter. nově se ukazuje být problémem umíst’ová-
ní pomníků. množí se totiž případy, kdy se jejich 
iniciátoři nehodlají nechat omezovat veřejnou de-
batou, logikou konkrétního veřejného prostranství, 
ani platnými vyhláškami a zákony. nejvýrazněji 
medializovaným podnikem tohoto druhu byl tzv. 
okřídlený lev, pomník československým letcům 
v 2. světové válce. skupina pražských developerů 
zde zneužila citlivé historické téma a instalovala 
bez veřejné diskuse, bez souhlasu památkových 
orgánů a na základě nezákonného stavebního 
povolení na klárově nevkusnou skulpturu jako 
údajný “dar” Praze od Britské komunity v česku. 
Jelikož se organizátorům podařilo získat politickou 
podporu, tento přístup nejenže prošel, ale kritici 
pomníku v čele s nPÚ byli navíc podrobeni veřej-
nému pranýřování. Díky zdánlivě malé a z celku 
města nedůležité stavbě tak v Praze vznikl velmi 
nebezpečný precedens, podle něhož je možné v Pra-
ze postavit kdykoliv cokoliv bez ohledu na veřejnost 
i úřady – alespoň pokud se toho ujme dostatečně 
hlasitý politický ochránce. Zásadní rozdíl oproti 
jiným kauzám, kde byl překrucován zákon, přitom 
spočívá ve faktu, že zde se vše odehrávalo otevře-
ně a za plné mediální pozornosti. Další uplatnění 
tohoto precedentu nás přitom může čekat velmi 
brzy – podobně partyzánsky je v současné chvíli 
připravován například pomník Václava Havla pro 
Petřín, který má být podle představ iniciátorů od-
halen již 17. listopadu. 

Tato a další kauzy tedy ukazují, že veřejný měst-
ský prostor se stává jedním ze zásadních témat 
památkové péče a tedy i klubu Za starou Prahu. 
Právě starost o toto téma přitom hrála významnou 
roli i v těch oblastech, kde lze spatřovat trendy 
relativně i jednoznačně pozitivní. Již tradičně 
nadějným prvkem jsou aktivity pražské občanské 
společnosti. klub již dlouhá léta není osamoceným 
památkovým kverulantem, ale stal se součástí 
širšího pohybu, který nastartovala právě starost 
o úroveň veřejného prostoru a kvalitu života ve 
městě. Většina těchto “městotvorných” iniciativ 
sice není primárně zaměřena na památkovou péči, 
o to inspirativnější je ale pro klub sledovat jejich 
činnost, případně s nimi navazovat spolupráci. Již 
v minulém roce jsme přitom upozornili na velmi 
specifickou podobu podobných aktivit, kterou je 
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squatting a obsazování chátrajících a opuště-
ných domů. Po předloňské akci, která poukázala 
na překvapivě velké množství opuštěných památek 
v centru Prahy, na sebe squatterská komunita 
upozornila dobře medializovaným obsazením 
chátrající žižkovské kliniky, kterou po dlouhém 
vyjednávání s městem dostali do správy pro kul-
turní účely. Tato akce definitivně potvrdila, že po 
vzoru západní Evropy je třeba squatting chápat ne 
jako polokriminální podezřelou činnost, ale jako 
důležitý alternativní městotvorný prvek. V českém 
prostředí se tento druh aktivit stále pohybuje  
v právním vakuu a teprve se hledají způsoby, jak 
jej legislativně uchopit. Zejména ochránci památek 
v něm mohou do budoucna nalézat překvapivého 
spojence, jehož důležitost ještě nebyla doceněna.

Druhý pozitivní trend, který zatím ovšem nemá 
jednoznačné výsledky, spočívá v tom, že pokraču-
je snaha o koncepčnější uchopení rozvoje Prahy. 
klub podrobně sleduje činnost Institutu plánování 
a rozvoje města, přípravu metropolitního plánu  
i debaty kolem schválení a následného zrušení 
Pražských stavebních předpisů. klub se také 
snaží do probíhajících veřejných debat aktivně za-
pojovat polemikami, připomínkami a diskusemi. 

stejně jako dění v Praze klub sleduje přípravu 
památkového zákona, a to zejména skrze své zá-
stupce v široké odborné komisi ministerstva kul-
tury. V rámci debat o zákonu se klub snaží hájit 
mimo jiné posílení možností občanské společnosti 
zapojovat se do správních řízení, která se týkají 
památkově chráněných objektů a lokalit.

V loňském roce samozřejmě pokračovaly i dal-
ší tradiční klubovní aktivity. na prvním místě 
je třeba zmínit cenu Klubu za novou stavbu  
v historickém prostředí, která dnes již tvoří nepo-
stradatelný pandán kritických a protestních snah 
klubu. V roce 2014 získal cenu klubu vítěz, který 
bude vyhlášen v úterý na slavnostním večeru, na 
který jste všichni zváni. 

Významnou součástí klubovní činnosti je také 
vydávání věstníků, kromě tradičních čísel věno-
vaných aktuálnímu dění v Praze klub v letošním 
roce navázal na již s úspěchem vyzkoušený model 
tematického čísla a připravil speciál o Václavském 
náměstí.

I letos pokračovaly aktivity klubu, obrácené 
směrem ke studentům – klub je zásluhou kateřiny 
samojské ve spolupráci s národním památkovým 
ústavem a pražskými vysokými školami hlavním 
garantem veleúspěšného projektu studentské pa-
mátkové mise. 

Po celý rok samozřejmě také probíhaly tradiční 
Hovory o Praze, které organizovala členka domácí 
rady dr. Helga Turková. centrem činnosti klubu 

byla i v roce 2014 juditina věž, jejíž fungování si 
dnes už ani nejde představit bez obětavého a ne-
únavného knihkupce, pana Jaroslava navrátila. 
Pod energickou patronací Elišky Varyšové a Anny 
kusákové probíhaly ve věži hojně navštěvované 
přednášky o architektuře a památkové péči. nesmí-
me ovšem zapomenout na další dobrou duši klubu 
Za starou Prahu - kromě internetu může veřejnost 
sledovat činnost klubu také na tradiční klubovní 
vývěsce na malostranském náměstí, o kterou se 
jedenáct let pečlivě stará členka klubu paní Jana 
kelbelová, za což jí patří velký díky.

Za sebe si Vám dovoluji v tuto chvíli poděkovat 
za pozornost a popřát vše dobré do dalšího roku 
klubovní činnosti.

V Praze, dne 21. 3. 2015

Mgr. Jakub Bachtík

Jednatel Klubu za starou Prahu

Paní předsedkyně vyzývá přítomné k vyjádření 
případných připomínek k jednatelské zprávě.

člen klubu Jan Fábry se ptá, kdo je pan Brynda, 
který tak pozitivně vstoupil do sporu o zachování 
domu na Václavském náměstí. Zároveň upozorňu-
je, že ve zprávě je podle něj koncepční rozpor – je 
kritizováno nezákonné jednání ze strany úřadů  
a zároveň chváleno nezákonné jednání squatterů. 

Reaguje dr. Bečková: Pan Brynda je občan – 
soused domu na Václavském náměstí, který mohl 
jako účastník řízení podat odvolání v kauze domu 
na rohu opletalovy ulice a statečně to učinil. Paní 
předsedkyně navrhuje učinit mu veřejné a oficiální 
poděkování.

na druhou připomínku reaguje dr. Biegel a vy-
světluje – squatteři poukazují na účelové zneužívá-
ní bezzubosti zákonů a již ve více případech jejich 
postup evidentně vedl k řešení problémů a efektivně 
prodlužuje životnost ohrožených staveb. 

J. Fábry se domnívá se, že by měl být tento názor 
ve zprávě lépe vysvětlen. 

Předsedkyně dává o jednatelské zprávě s předpo-
kládaným zapracováním připomínek hlasovat.

Hlasování: Pro – většina, proti – nikdo, zdržel 
se – 1.

Jednatelská zpráva o činnosti klubu za rok 2014 
byla schválena.

následuje čtení zprávy o hospodaření, doplňo-
vané vysvětlivkami a aktivními vstupy. 

Vystupuje člen klubu s připomínkou, že hospo-
daření za poslední rok skončilo ztrátou, což si klub 
mohl dovolit vzhledem k penězům získaným z dě-
dictví po m. Zoulové, zda ale po vyčerpání finanční 
rezervy dokáže domácí rada udržet v dalších letech 
rozpočet v stabilizované podobě.

čLEnské InFoRmAcE
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Dr. Bečková vysvětluje, že v hospodaření se odrá-
ží zejména investice do restaurování Hypšmanova 
modelu a ubezpečuje, že klub může utratit jen pe-
níze, které má v daný okamžik na účtu, tomu musí 
být přizpůsoben i aktuální rozpočet. k připomínce 
a přehledu vyčerpaných prostředků za rok 2014 se 
rozvíjí debata (paní Zbořilová, dr. Biegel, ing. arch. 
Bárta a další). Dr. Bečková přiznává, že je chybou 
prezentovat na členském shromáždění jen přehled 
čerpání za minulý rok a slibuje, že příště bude při-
praven ke schválení i aktuální finanční výhled. 

Jednání pokračuje čtením revizorské zprávy – 
čte revizor účtu ing. Z. Bureš.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření a re-
vizní zprávy: pro – většina; proti – nikdo; zdržel 
se – 1.

Zpráva o hospodaření a revizorská zpráva byly 
schváleny.

následuje udílení diplomů členům-mecená-
šům a poděkování za jejich štědrost. Předána je 
též tradiční kytice pro paní předsedkyni.

odstupující Domácí radě je uděleno absolutori-
um a přistupuje se k volbě komisí.

volební a mandátová komise: navrženi jsou 
paní olga Urbanová, mgr. karel ksandr, Dr. Helga 
Turková, pan Petr mašek, Ing. Eva Zbořilová. 

Hlasování: pro – 87, proti - nikdo, zdrželi se – 2.

návrhová komise. navrženi jsou miloš solař, 
Jan Brejcha. 

Hlasování: pro – 88, proti – nikdo, zdržel se – 1.

Vedení schůze se ujímá karel ksandr jako před-
seda volební a mandátové komise. čte výňatek ze 
stanov a konstatování, že je přítomno 89 členů 
klubu. následuje krátká porada komise. Je třeba 
odsouhlasit způsob provedení volby nového před-
sednictva a nové domácí rady. Jsou dány dva návr-
hy z pléna na provedení volby aklamací. Předseda 
volební komise nechává o návrhu provedení volby 
aklamací hlasovat: 

Hlasování: pro – 88, proti – nikdo, zdržel se – 1. 

Volební a mandátová komise představuje kandi-
dáty navržené odstoupivší domácí radou.

karel ksandr otevírá diskusi, a vyzývá přítomné 
členy k podání připomínek, návrhů či doplňků – 
nikdo se nehlásí. Zahajuje hlasování:

volba předsedy. navržena PhDr. kateřina Beč-
ková.

Hlasování: pro – 89, proti – nikdo, zdržel se – 
nikdo.

volba místopředsedů. navrženi Ing. arch. Jan 
Bárta a PhDr. Richard Biegel, PhD. Hlasování: pro 
– 86, proti – nikdo, zdržel se – 3.

volba jednatele. navržen mgr. Jakub Bachtík. 
Hlasování: pro – 89, proti – nikdo, zdržel se – 

nikdo.

volba řadových členů domácí rady. Dle kan-
didátky (Ing. et mgr. Eva csémyová, Ing. Václav 
Jandáček, Ing. arch. martin krise, mgr. karel 
ksandr, Bc. Anna kusáková, mgr. michal novotný, 
Bc. Pavla Priknerová, mgr. kateřina samojská, 
PhD., Ing. arch. miloš solař, doc. PhDr. Josef Štulc, 
prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, 
Bc. Eliška Varyšová, Ing. arch. Jan Veselý, mgr. 
Veronika Vicherková, Anna Vinklárková, Ing. karel 
Zeithammer. 

Hlasování: pro – 87, proti – nikdo, zdrželi se – 2.

volba revizorů účtů. navrženi Ing. Zbyněk Bu-
reš a PhDr. kristýna Ledererová-kolajová.

Hlasování: pro – 89, proti – nikdo, zdržel se – 
nikdo.

Předseda volební a mandátové komise děkuje 
plénu za hlasování, děkuje také členům komise  
a předává slovo nově zvolené předsedkyni dr. ka-
teřině Bečkové.

Paní předsedkyně děkuje za celou zvolenou 
Domácí radu klubu a vyhlašuje přestávku před 
diskusí.

Plenární diskuse:

1. R. Švácha – připomíná zničené kostely se-
verních čech a hrozbu zničení dalšího v Horním 
Jiřetíně. 

2. Jan Fábry – vrací se k formulování jednatelské 
zprávy ohledně podpory squattingu a upozorňuje 
na možnost, že by se špatná formulace mohla ob-
rátit proti klubu. 

3. Pavel Vácha – považuje tuto diskusi za slovíč-
kaření, které ubírá čas odborné diskusi. Upozor-
ňuje na kauzy znovuoživení projektu dvoukolejné 
tratě do Ruzyně, a na problém ničení vil na oře-
chovce.

Reaguje R. Biegel – bombastický projekt Patrika 
kotase (rychlodráha na letiště) byl smeten ze stolu 
a jedná se o nové variantě městské dráhy, uživatel-
sky přívětivější – dnes je aktuální projekt Tomáše 
cacha a Ivana Lejčara, což jsou dopravní architekti. 
Zdůrazňuje silný potenciál s-bahnu, který je třeba 
rozvinout. Projekt má úskalí ve stromovce a na 
Veleslavíně, kam se dvě koleje nemohou vejít.
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4. Paní Šolcová – upozorňuje na kauzu keplerova 
domu v karlově ulici. majitelka jej chce přestavět na 
hotel. k. Bečková děkuje za námět a slibuje, že se 
případu budeme věnovat. Paní Šolcová dodává, že 
i ve vedlejším domě probíhá necitlivá přestavba.

5. člen (jméno zapisovatel přeslechl) – navrhuje, 
aby se kandidáti do Domácí rady při dalších vol-
bách představovali osobně. 

6. Pan Bohuslav opatrný – upozorňuje na bar-
barskou likvidaci menších panských sídel probíha-
jící již od 50. let a odkazuje na knihu Jiřího Úlovce. 
Je třeba na to více upozorňovat a intenzivněji proti 
tomu bojovat. Reaguje R. Švácha, že se ztotožňu-
je, ale upozorňuje na úskalí, že stálé návraty ke 
komunistickému barbarství odvádí pozornost od 
toho dnešního.

7. Dr. Bečková zve všechny členy i příznivce na 
zasedání Domácích rad (sudá středa od 18 hod.)  
a k aktivnější činnosti. 

Diskuse je ukončena a předsedkyně dr. Bečková 
vyzývá zástupce návrhové komise arch. m. solaře 
k přednesení návrhu usnesení. 

Ing. arch. miloš solař prezentuje návrh usnesení 
členského shromáždění. (čtena je pracovní verze 
a jde především o smysl řečeného, formulace bu-
dou posléze dopilovány.) Vyzývá k připomínkám 
a návrhům. 

Vystupuje Jan Fábry a vrací se k problému 
hlasování o kandidátech Domácí rady najednou 
nebo jednotlivě. m. solař znovu pomalu a zřetelně 
předčítá svoji formulaci a zdůrazňuje, že je na místě 
věnovat problému pozornost, nicméně volbu kon-
krétního postupu musíme nechat na nové „členské 
shromáždění“.

Usnesení členské schůze Klubu Za starou 
Prahu konané v NTM dne 21. března 2015

členská schůze klubu Za starou Prahu souhlasí 
– s připomínkou týkající se squattingu – s předne-
senou jednatelskou zprávou za rok 2014, se zprávou 
o hospodaření za rok 2014 a s revizorskou zprávou 
za rok 2014. členům dosavadní Domácí rady děkuje 
za práci pro klub a Domácí radě jako celku uděluje 
absolutorium. 

členská schůze má za to, že pasáž jednatelské 
zprávy týkající se squattingu je vhodné formulač-
ně upravit tak, aby nevyvolávala dojem podpory 
nezákonnému jednání. 

členská schůze děkuje panu milanu Bryndovi 
za ochotu zasadit se o ochranu veřejného zájmu na 
zachování architektonického dědictví. 

členská schůze děkuje členům, kteří se podílejí 
na přípravě a organizaci aktivit klubu, jmenovitě 
panu Jaroslavu navrátilovi za práci v knihkupec-
tví a paní Dr. Helze Turkové za organizaci Hovorů  
o Praze. 

členská schůze považuje za vhodné, aby nově 
zvolená Domácí rada provedla analýzu výdajů  
a na příští členské schůzi informovala členy o kon-
krétních důvodech, proč výdaje za rok 2014 byly 
vyšší než příjmy, a o řešení převisu nákladů nad 
příjmy do budoucna.  

členská schůze ukládá nově zvolené Domá-
cí radě, aby dále zajišt’ovala všechny dosavadní 
osvědčené aktivity klubu Za starou Prahu tak, 
jak jsou připomínány v usneseních z předchozích 
členských schůzí. Zvláštní pozornost doporučuje 
věnovat formulaci připravovaného zákona o ochra-
ně památkového fondu a právním, odborným, 
organizačním a etickým předpokladům ochrany 
architektonického dědictví Prahy, včetně Pražských 
stavebních předpisů. 

členská schůze nepovažuje prolomení těžebních 
limitů povrchové těžby hnědého uhlí v severních 
čechách v současné době za opodstatněné. s likvi-
dací dalších obcí, památek a vysídlením obyvatel 
nesouhlasí. Podporuje všechny legální aktivity, 
které se tomu snaží zabránit. 

členská schůze doporučuje při příští volbě funk-
cionářů klubu věnovat větší pozornost představení 
kandidátů a projednání způsobu hlasování (společ-
ná kandidátka vs. hlasování po jménech). 

Hlasování o usnesení: pro – 89; proti – 0; zdržel 
se – 0

Usnesení valné hromady bylo jednomyslně přijato.

Předsedkyně klubu, dr. kateřina Bečková slav-
nostně ukončuje schůzi a zve všechny k návštěvě 
akcí klubu. Především následující pondělí vyhlá-
šení ceny klubu za novou stavbu.

Zapsal Jan Veselý

čLEnské InFoRmAcE



Ročník XLV. (XVI.) čísLo 1 / 2015        41

sqUATTER, nEJLEPŠí PříTEL PAmáTkářE.  
GLosA k JEDnATELské ZPRáVĚ ZA Rok 2014

K jednatelské zprávě za rok 2014 se rozpoutala poměrně vášnivá debata, která se týkala pasáže, 
ve které je vyzdvižena činnost pražské squatterské komunity, která mimo jiné upozorňuje na řadu 

ryze památkových problémů. Při debatě zazněla výtka, že Klub nemůže podporovat činnost, která je 
nelegální a protizákonná. Jelikož jsem nemohl být při diskusi přítomen, pokusím se vysvětlit, proč je 

naopak potřeba začít tento typ činnosti podporovat v co největší míře.

na úvod je dobré předeslat, že squatting, který 
u nás má stále pověst něčeho na pomezí mezi 
bláznovstvím, toxikománií a organizovaným zloči-
nem, je fenomén, který je v západní Evropě dávno 
akceptovanou součástí městské kultury. slovo 
kultury bych zdůraznil, protože ono kontroverzní 
„obsazování domů“ je pouze nejviditelnější – protože 
mediálně vděčná – součást squattingu. činnost 
squatterských komunit – kterých může být mnoho 
různých typů a druhů – toho ale většinou zahrnuje 
mnohem víc, kulturními akcemi počínaje, terénní 
a sociální prací konče. Je jasné, že je to specifický 
druh kultury a specifický druh komunit, ale to by 
člověka žijícího ve svobodné společnosti nemělo 
vyvést z míry. Tím spíš, že mezi squattery větši-
nou nepotkáte „podezřelé existence“, jak by asi 
zněl typický předsudek, ale často dost vzdělané  
a inteligentní lidi, kteří jen mají na nějaké věci jiný 
názor, než většinová společnost.

Ale k jádru věci – proč si mají památkáři squat-
terů vážit, místo aby se pohoršovali nad proti-
zákonností jejich jednání? Protože když obsazují 
zchátralé domy, možná tím porušují právní před-
pisy (i když i to není vůbec jisté), ale upozorňují 
tím zároveň na nedostatek spravedlnosti, který je 
zakořeněn hluboko v jádru přístupu Prahy k pa-
mátkám. squatteři si v Praze nikdy nevybírají 
domy, které někdo užívá, ani domy, které se zrov-
na renovují, které po rekonstrukci čekají na nové 

majitele, nebo které majitel užívá, ale jen sezónně. 
squatteři obsazují domy dlouhodobě opuštěné  
a nevyužité, záměrně i nezáměrně ponechané chát-
rání a zániku. Ty pak v rámci možnosti opravují  
a hlavně do nich vracejí život a dávají jim ztracený 
smysl – často větší, než by svedla většina investorů. 
Je přitom pravidlem, že se před obsazením domu  
i v jeho průběhu snaží s majitelem na užívání domu 
domluvit, na což ti rozumnější většinou přistoupí – 
nic je to nestojí a stavbě samotné to spíš prospívá. 
Pokud jsou pak squatteři z těchto domů vyháněni, 
je to ve jménu svrchovaného práva majitelů dělat si 
se svým majetkem, co chtějí, tj. nechat své domy 
zchátrat, třeba do úplného zhroucení. Problém ale 
je, že žádné takové právo neexistuje – i podle čes-
kých zákonů má majitel povinnost se o svůj majetek 
řádně starat, a to tím spíš, jde-li o památku. Ta  
u nás ale vymáhána není. 

situace je tak náhle složitější. nestojí tu proti 
sobě zločinci a oběti, ale dvě strany, které jsou 
na hraně. A kdo je víc v právu – člověk, který ne-
chává zaniknout památku uprostřed města, nebo 
lidé, kteří se do ní proti jeho vůli nastěhují, aby ji 
zachránili? V zákonech dnes jednoznačné řešení 
nenajdeme. Budeme-li ale věc posuzovat z hlediska 
smysluplnosti a spravedlnosti, je myslím odpo-
věd’ jasná – v právu jsou squatteři, protože to oni 
v těchto situacích zastupují vyšší, veřejný zájem. 
Jsou ostatně země, které to pochopily a vetkly tento 

Pohořelec – nelegální obsazení legálně chátrajícího barokního paláce…? Převzato z http://i.lidovky.cz/13/084/
lnorg/HM4d94c2__X7F9308.JPG. 

http://i.lidovky.cz/13/084/lnorg/HM4d94c2__X7F9308.JPG
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princip i do zákona: nejznámější je příklad nizo-
zemska, kde je dům, o který se majitel prokazatelně 
několik let nestará, možné legálně obsadit a užívat. 
U nás to zatím tak není, ale o to víc bychom my 
památkáři a staromilci měli být squatterům vděč-
ní – díky tomu, že jdou za práh legality, který je 
pro většinu z nás různých důvodů nepřekročitelný, 
mohou na některé problémy upozornit způsobem, 
který nám není dostupný. 

V Praze jsou dnes desítky opuštěných a chátrají-
cích domů, mnoho z nich kulturní památky. Jejich 
majitelé občas dostanou směšnou pokutu, drsnější 
postihy, které zákon umožňuje, ale za posledních 
25 let nikdo ani nezvažoval použít. když je pak 
nicméně nějaký z těchto domů obsazen squattery, 
přijede do několika hodin skvadra policejních an-
tonů, aby je spektakulárně vyhnala a po několika 
hodinách na služebně propustila bud’ bez obvinění, 
nebo s drobnou pořádkovou pokutou. Přiznám se, 

že mi tento stav připadá nesmyslný a absurdní už 
principu, nehledě na památkovou rovinu problé-
mu. čelit mu i za cenu porušování pravidel sice 
možná není legální, ale podle mého názoru je to 
určitě legitimní.

Je ještě jeden důvod, proč je třeba brát squattery 
vážně. Jsou zajímaví. Přinášejí do města alterna-
tivu, která možná leckomu nemusí vonět esteticky 
nebo názorově, ale která město činí pestřejším  
a bohatším. Praha monotónizovaná komerční ho-
telově-obchodně-administrativní produkcí takové 
oživení potřebuje jako sůl. Je to dost velké město, 
aby v něm vedle všech casin a luxusních butiků 
mohli žít lidé vyznávající zcela opačný životní 
styl. 

Aspoň se uvidí, jestli je naše matka měst sku-
tečně tak kosmopolitní a tolerantní metropolí, jak 
si o sobě ráda myslí.

Jakub Bachtík

GLosA kE ZPRáVĚ o HosPoDAřEní kLUBU V RocE 2014

Po přečtení zprávy o hospodaření Klubu za rok 2014 se rozpoutala debata o udržitelnosti rozpočtu, 
nebot’ při porovnání příjmů a výdajů za rok byla konstatována účetní ztráta cca 430 tisíc Kč. Jako osoba 
odpovědná za rozpočet Klubu bych ráda podala k této situaci podrobnější vysvětlení, které jsem neměla 

po ruce na členském shromáždění, takže mi nezbylo, než přítomné členstvo ujistit, že Klub nemůže 
utratit větší částku, než skutečně má na účtu a podle toho je řízen i jeho aktuální rozpočet. Přesto děkuji 
za důvěru, s níž byla zpráva za rok 2014 schválena, uvádím zde následující podrobnosti a pro zprávu 

za další období nová pravidla.

1. Vysvětlení k zprávě o hospodaření za rok 2014

Ztráta za rok 2014 je ztrátou pouze účetní, klub 
nečerpal žádné jiné peníze, než peníze ze svých 
účtů, neměl žádné dluhy, nebral si žádné úvěry. 
Utratit v účetním roce víc prostředků, než v tom 
roce získal, si mohl dovolit jen proto, že měl k 31. 
12. 2013 na účtu větší zůstatek, a to i mimo dědictví 
po m. Zoulové. obecně platí, že z dědictví získané-
ho v roce 2013 ve výši 1.111.041 kč jsou čerpány 
prostředky pouze na restaurování Hypšmanova 
modelu, případně na další podobně nevratné, ale 
bohulibé výdaje, které schválí Domácí rada klubu. 
Zatím to byl navíc jen příspěvek 10 tisíc kč na 
opravu náhrobku F. B. mikovce. k 31. 12. 2014 
bylo z dědictví vyčerpáno na uvedené činnosti 425 
tisíc kč. celkově má tedy k tomuto datu zbývat 
z dědictví částka 686.041 kč. klub měl k 31. 12. 
2014, jak bylo uvedeno ve zprávě čtené na členské 
schůzi, finanční prostředky na základním účtu ve 
výši 686.438 kč. I když tedy o žádném přebytku 
či bohatství nelze mluvit, alespoň lze s čistým 
svědomím konstatovat, že prostředky z dědictví na 
běžnou činnost konzumovány nebyly.  

2. Pravidla hospodaření Klubu 

k výše uvedenému je třeba poznamenat, že rozpo-
čet klubu je spíše napjatý. Bez pravidelné dotace  
z ministerstva kultury čR a podpory členů-mece-
nášů by nemohl vycházet Věstník v dané podobě 
a měli bychom problém i s pokrytím ostatních 
činností. obecně platí, že právě z členských a mece-
nášských příspěvků a dotace mk musí být pokryty 
jak náklady na Věstník, tak běžný provoz klubu  
a jeho kanceláře. Zároveň je nepřekročitelným pra-
vidlem, že veškeré náklady související s knihkupec-
tvím Juditina věž musí být hrazeny z jeho výnosů 
a činnost knihkupectví nelze dotovat z členských 
příspěvků, nebo jiných příjmů klubu. 

3. Zpráva o hospodaření Klubu 2015

námitky členů vůči zprávě o hospodaření 2014 bu-
dou zohledněny při sestavení zprávy za rok 2015. 
Ve zprávě bude zřejmé, jaká byla aktiva a pasiva 
klubu na počátku roku, co bylo čerpáno z dědictví a 
zda tomu odpovídá zůstatek na konci roku, a jak si 
vedlo knihkupectví. Zároveň bude představen roz-
počet na rok další, kde budou rozlišeny položky na 
obligatorní provozní výdaje, na vydávání Věstníku 
a výhled pokrytí výdajů z příjmů klubu. 
    Kateřina Bečková

čLEnské InFoRmAcE
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co sE DĚLo V kLUBU ZA sTARoU PRAHU  
oD ÚnoRA Do čERVnA 2015

Únorový program přednášek v Juditině věži 
zahajovala paní Helga Turková přednáškou o zá-
meckých knihovnách. Věnovala se dění po roce 
1954, kdy byla jejich odbornou správou pověřena 
knihovna národního muzea. následující pondělí 
Ladislav Zikmund-Lender představil svoji knihu 
Experimentální sídliště Invalidovna, došlo i na 
obrázky, na které nezbylo místo v knize. Přednáš-
ka přivedla do Juditiny síně mnoho mladých lidí, 
kteří u nás ještě nikdy nebyli. V tom samém týdnu 
pak pokračovala Radmila Veselá ve svém cyklu  
o Augustu Perretovi. Únorové Hovory o Praze byly 
věnovány malostranské lékárně U černého orla. 
Hovořil pan Jiří Fragner. 

Březnový program byl velmi obsáhlý. První akcí 
bylo představení knihy Arciděkanský chrám sv. 
Bartoloměje v kolíně, na kterém michal Patrný shr-
nul své mnohaleté výzkumy kostela. Protože nových 
knih bylo v tomto období více, hned ve čtvrtek jsme 
uvítali hosty z národního památkového ústavu Ústí 
nad Labem martu Pavlíkovou a Jiřího Bureše, kteří 
se věnují zatím nepříliš zpracovanému tématu děl-
nického bydlení. Výsledky výzkumů shrnuli v knize 
státní hornické kolonie. Protože slíbili ještě další 
díl knihy, máme se do budoucna na co těšit. ná-
sledující dvě přednášky byly velmi specializované. 
V první paní Anna žd’árská hovořila o nálezech 
středověkého skla v Praze, v následující pak Ro-

mana Rosová z ostravského územního pracoviště 
národního památkového ústavu o vývoji ochrany 
dřevěných kostelů na severní moravě. Březnový 
program přednášek v Juditině síni pak uzavírala 
paní marcela suchomelová svým programem o J. 
E. koulovi, o jeho významu pro popularizaci este-
tiky a etiky bydlení. Hovory o Praze byly věnovány 
objevu z pozůstalosti architekta otto Rothmayera 
– vzácné sošce Isis-madony. Hovořila paní Helena 
čižinská. Jarní cyklus koncertů zahájil i rodinný 
soubor pana docenta Vlastislava matouška schola 
specialis Familiae koncertem duchovní hudby 15. 
století.

V dubnu se ve věži uskutečnila jen jedna před-
náška – předsedkyně klubu kateřina Bečková se 
pokusila vyvrátit některé mýty a pověry spojené 
s pražskou asanací. Velmi pestrý ale byl kulturní 
program. Po delší době se u nás uskutečnilo au-
torské čtení. Výtvarník a spisovatel Ivan matoušek 
četl společně se soňou Pokornou ze svého zatím 
nevydaného rukopisu ogangine. Po téměř roce 
jsme také uvítali soubor Ensemble sporck a jeho 
hosta quadrifolium, kteří provedli několik skladeb 
z dochovaných hudebních pramenů 16. století na-
lezených v luterském kostele v Jáchymově. Hovory  
o Praze pak byly věnovány Pražskému hradu, 
tentokrát jako dvorskému sídlu v období let 1800–
1918. Přednášeli Daniela karasová, martin Halata  
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a michal Šula. opomenout nelze ani komentovanou 
přednášku výstavy Přemysla koblice v národním 
technickém muzeu, na kterou členy klubu pozvaly 
dvě z autorek výstavy a stejnojmenné knihy Pavla 
Vrbová a Romana kmochová. 

První květnové pondělí jsme se přenesli do po-
loviny 19. století, kdy památková péče byla v po-
čátcích. Jaroslav Horáček představil málo známou 
osobnost té doby, konzervátora Františka X. Jo-
sefa Beneše. V další přednášce jsme se posunuli  
v čase – do období mezi dvěma světovými válkami 
- a věnovali se architektu Jindřichu Freiwaldovi  
a jeho divadelním stavbám. Přenášela paní Alžběta 
Jankulíková. o týden později Šárka koukalová 
představila svoji, bohužel dlouho beznadějně roze-
branou, knihu Letní rezidence Pražanů, která se 
věnuje vilové výstavbě v Dobřichovicích. V květnu 
se také uskutečnila poslední přednáška cyklu 
Radmily Veselé o Augustu Perretovi. Hovory o Pra-
ze měly téma Viktor stretti o Praze, T. G. m. a ve 
vzpomínkách přátel v podání paní olgy Pujmanové 

a zcela zaplnily sál národního technického muzea. 
Poslední koncert rodiny matouškovy měl poněkud 
odlehčený název – mezi kostelem a krčmou – a za-
zněly v něm mimo jiné i kramářské písně. 

červnová témata přednášek v Juditině síni pa-
třila všechna 20. a 21. století. Zahajoval martin 
strakoš z národního památkového ústavu v os-
travě prezentací své pozoruhodné knihy Po sorele 
brusel, sklo, struktury a beton. Další téma bylo 
rozporuplné. Pan Josef Záruba-Pfefferman hovořil 
o historii a hlavně současnosti uměleckého spolku 
mánes. Poslední akcí této sezóny bylo představe-
ní knihy Legenda o sídlišti, kdy se dvě autorky 
– markéta mráčková a Barbora Šimonová – věno-
valy hromadné panelové výstavbě, kvalitě bydlení  
a proměně sídlišt’ až do dnešní doby nejen po archi-
tektonické stránce. I když přednáška nebyla příliš 
hojně navštívena, po jejím skončení se rozpoutala 
dlouhá a živá neformální diskuse. V Hovorech  
o Praze se Václav Prošek a Alena Prošková věnovali 
Podolí, o kterém i napsali knihu.

Jaroslav Navrátil

Snímky z autorského čtení 8. dubna. Foto © Radúz Dětinský.
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: ZA STAROU PRAHU :

V první půlce září navštívila delegace  
Klubu Za starou Prahu památkový are-
ál Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, kde 
se stal jejím průvodcem architekt Josef 
Pleskot. Jeho budova Svět techniky, která 
zrcadlí na své fasádě fascinující siluetu 
industriálních objektů, byla laureátem 
Ceny Klubu v letošním roce. 

Návštěva vítkovického areálu 
se zaměřila i na vysokou pec  
č. 1 s prohlídkovým okruhem  
a dostavbou rozhledny rovněž 
od J. Pleskota. 

Foto K. Bečková, září 2015
 



Ve spolupráci: Hlavní partner: Mediální partneři: Partner:

Výstava v Národním technickém muzeu potrvá
od 8. května 2015 do 28. února 2016

Steam Engines 
in the Czech Lands

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7  www.ntm.cz

Strojníkův polední odpočinek, Brandýs nad Labem 1893

The exhibition will
be open from 
May 8th, 2015
until February
28th, 2016.


