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Podzimní úsměv telefonní ústředny v Dejvicích. O historii a osudu pozoruhodné stavby čtěte na str. 16
Místo noblesních hotelových hostů pobíhali po červeném koberci schodiště Grand hotelu Evropa
nonkonformní návštěvníci výstavní přehlídky Designblok. A co z toho vzešlo? Čtěte na s. 9.
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věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

: ZA STAROU PRAHU :
V tomto čísle Věstníku se dočtete…
… že na dohled od Pražského hradu
a na místě dávného pohřebiště se staví malé,
ale nestvůrné sídlišt’átko – s. 4

… že industriální stavby z poválečné doby
mají svou hodnotu, ale nic je nezachrání
před demolicí – s. 12

… že stavební dění v hotelu Evropa je třeba
bedlivě sledovat, protože je plný krásných
a křehkých dokladů své dávné slávy - s. 9

… že Praha nejsou omalovánky – s. 17
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Ulice Palackého. Foto Daniela Sýkorová, listopad 2014

Kostlivci vylézají ze skříní
Zatímco většina obyvatelstva se hospodářské krize obávala, v Klubu Za starou Prahu jsme se z ní
mohli zvráceně radovat. Pozastavila totiž řadu stavebních záměrů, které vyprodukovala předchozí doba
klientelistické konjunktury na pražském magistrátu. Některé z nich se dokonce št’astně propadly do
zapomnění, ale jiné, zejména ty největší, nikoliv, ty si jen zdřímly, aby posíleny odpočinkem a často
i finanční injekcí nového investora, vyrazily na cestu ke své již nezvratné realizaci.
Jen v tomto Věstníku píšeme o dvou takto načas uspaných stavbách: obytném souboru Triangle
ve Střešovicích, který znesvětil svou komerční přímočarostí vzácnou Masarykovu parcelu, a dostavbě
hotelu Evropa na Václavském náměstí. Přitom v prvním případě došlo ke střetu s kostlivci skutečnými.
Nebyli ovšem obrazně vymeteni ze skříně, ale doslova a reálně vypuzeni z tradičního pohřebiště, kde
v míru a pokoji odpočívali někteří tisíce a jiní stovky let.
Jsme si vědomi, že těmito dvěma kauzami příběh nekončí. Přestože může leckoho napadnout, že zabývat se již nezvratnými ději, je bláhové, nemyslíme si to. Každá kauza, at’ v ní ochránci památek uspějí
jakkoliv, přináší poučení nejen nám, ale i našim protivníkům, že totiž účelově deformovaná fakta nelze
skrýt navždy, protože dříve či později stejně vyplují napovrch jak bublina. Ostuda a špatná pověst se
pak svou trvanlivostí už bublině rozhodně nepodobají.
Kateřina Bečková
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AKCE PRO VEŘEJNOST
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
Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.
Juditina síň, Mostecká 1 (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v 18 hod., pokud
není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ
Mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno v pondělí až sobotu: 10–18 hod., v průběhu letních měsíců též
v neděli.
Velký výběr pragensistické, místopisné, historické a památkářské literatury. Informace na tel.
257 530 599, juditinavez@seznam.cz
Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/
Sleva pro členy Klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

Domácí rada Klubu Za starou Prahu pro rok 2014:
PhDr. Kateřina Bečková – předsedkyně
Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, PhD.– místopředsedové, Mgr. Jakub Bachtík – jednatel
Mgr. et Ing. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Karel Ksandr, Mgr. Blanka
Kynčlová, 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, 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: 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 2014 je stanoven takto: 450 Kč
(základní), 250 Kč (studenti, důchodci), 100 Kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává
vlastní Věstník), nad 999 Kč (člen – mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1 (pondělí – sobota 10–18 hod.),
kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu Klubu.
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Triangle – tak zvonivý název
pro tak hřmotnou stavbu
Trojúhelníkovému pozemku, který svírají dnešní frekventované ulice Patočkova a Střešovická v blízkosti
hradčanských hradeb v Praze 6, se mezi místními říkalo Masarykova parcela, nebot’ ji ve dvacátých
letech 20. století koupili děti T. G. Masaryka, Alice a Jan Masarykovi s úmyslem postavit zde rodinné
sídlo. Nestalo se tak a pozemek pak dlouhá desetiletí využívaný zahrádkáři byl náhle, bez konceptu
a vize městem prodán k stavebně-podnikatelskému využití.

Pohled na pozemek a jeho okolí ve Střešovicích na podkladu z aplikace Google Map.

Historie tzv. Masarykovy parcely
Pozemek se nachází na katastru Střešovic, původně nevýznamné zemědělské obce severozápadně
za pražskými hradbami. Severní hranu trojúhelníkové parcely tvoří ulice Střešovická, tradiční
historická cesta. Ulice Patočkova vznikla naopak
až ve 20. století v souvislosti s regulačním plánem zpracovaným Státní regulační komisí. Území
Střešovic byl podle tohoto plánu určen charakter
zahradní vilové čtvrti, a tato vize byla v průběhu
dvacátých a třicátých let úspěšně realizována.
Střešovice jsou od té doby vyhledávanou rezidenční
čtvrtí s vysokou prestiží. Vznikla zde mimo jiné
řada architektonicky významných vil a rodinných
sídel, spjatých s mimořádnými osobnosti české
společnosti a umění.
Proč však zůstala tzv. Masarykova parcela nezastavěna? Před zamýšlenou stavbou v roce 1924
se zjistilo, že pod svrchním terénem se nacházejí
hroby. Alice a Jan Masarykovi povolali k průzkumu

této skutečnosti archeologa Ivana Borkovského,
který současně vedl archeologický výzkum na
Pražském hradě. Ten provedl na parcele několik
sond, které potvrdily výskyt rozsáhlého pohřebiště.
Masarykovy děti se vzhledem k této skutečnosti
rozhodly parcelu nevyužít a vrátily ji městu. Předtím, aniž byl narušen další terén pohřebiště, byly
sondy opět šetrně zasypány. Podle sdělení starousedlíků, jejichž rodiče byli s Alicí Masarykovou
v blízkém kontaktu, nechala zapsat do katastru
podmínku, aby parcela nebyla z pietních důvodů
nikdy zastavěna.1
Parcelu tvoří trojúhelníkový výběžek zvýšeného
terénu směřující hrotem k Hradčanům, který se
naopak v pohledu od Hradčan promítá jako okraj
vilové čtvrti, který může pozorovatel, stojící například v parčíku na hradčanských hradbách, chápat
1 Pohřebiště bylo odkryto plošným archeologickým výzkumem
v roce 2012 před započetím stavby Triangle. http://www.arup.cas.
cz/?p=15380
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Vizualizace projektu Royal Triangle z webu developera. Pohled od jihovýchodu a pohled ze západu. Zdůrazňovaná
harmonie s okolní vilovou zástavbou je již na první pohled lživá. Nekoresponduje ani objem a hustota domů,
ani způsob využití parcely, nebot’ původní střešovické vily se obracejí průčelím k ulici a jsou obklopeny rostlým
terénem se zelení. Tringle se daleko spíše podobá sídlišti bytovek na okraji malého města.   

bud’ jako zakončení čtvrti, nebo její počátek. Byla
zde zřízena klasická zahrádkářská kolonie. Pozemek byl majetkem státu, ale v roce 1991 přešel
podle příslušného zákona2 do majetku Hlavního
města Prahy. Tento stav přetrval přibližně do roku
2004, kdy se začalo jednat o jeho prodeji. Je ovšem
s podivem, že podmínka nezastavitelnosti parcely
byla bud’ úplně opomenuta, nebo se z katastru zázrakem vytratila. Zkrátka, jiná doba, jiný mrav.
2 Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do majetku obcí č. 172/1991 Sb.

Prodej pozemku se zákulisní režií
Kdo byl iniciátorem prodeje pozemku městem, dnes
nezjistíme. V každém případě šlo o tučnou dobu
stavebního podnikání, kdy se developerské výstavbě
dařilo a investoři nedočkavě pásli po dalších a dalších lukrativních pozemcích. Nakolik jim u toho
asistovalo samo město, nebo jim v tom dokonce za
nechvalně proslulého primátorování Pavla Béma
s kmotrovským vlivem Romana Janouška přímo
napomáhalo, se můžeme jen domýšlet. Pozemek
s výhledem na Hrad v rezidenčně prestižních
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Průhled Střešovickou ulicí směrem k Pražskému hradu. Vizualizace projektu Royal Triangle z webu developera.
Celá kompozice je z komerčních důvodů podřízena jediné skutečnosti: blízkosti Pražského hradu a možnosti z
některých oken zahlédnout věže svatovítského chrámu. Vlevo Hypšmanova vila.

Střešovicích patřil nepochybně k těm nejatraktivnějším. Navíc bylo možné díky tunelu Blanka do
budoucna počítat s výrazným dopravním zklidněním lokality.
Návrh na odprodej parcely byl schválen Zastupitelstvem Hlavního města Prahy dne 24. 1. 2005.3
Důvodová zpráva pro zastupitelstvo nicméně o důvodech prodeje nehovoří. Konstatuje jen, že pozemek parcelní číslo 901 o výměře 7.244 m2 v k. ú.
Střešovice se nachází v exponované poloze, kde ústí
průhledové osy zejména podél Pražského hradu, že
se jedná o klidnou rezidenční čtvrt’ s velkým podílem zeleně a že je nanejvýš žádoucí velmi citlivé
urbanistické zpracování zástavby s jasnou architektonickou koncepcí. Proč se ale město rozhodlo právě
nyní vyhlásit výběrové řízení na prodej pozemku,
který rozhodně nebyl vynucen nějakou aktuální potřebou, se zastupitelé nedozvěděli vůbec, stejně jako
nepadlo ani slovo o sepětí parcely s Masarykovou
rodinou a podmínce Alice Masarykové.
Logika by měla směřovat spíše k tomu, že by
město mělo pro parcelu, jejíhož urbanistického
významu si bylo zjevně vědomo, hledat nejprve
vhodné ideové využití, nikoliv ji prodat jen tak
naslepo bez jakékoliv jistoty, že bude zastavěna
vůči místu a okolí přiměřeně. Takto se ovšem v té
době na magistrátě neuvažovalo, naopak, příslušní
úředníci měli nejspíš za úkol připravit podklady
k jednání tak, aby problematické momenty byly
zcela upozaděny nebo skryty.
Podezření, že výběrové řízení mělo skrytou režii,
ovšem potvrzují i další okolnosti jeho průběhu.
3 Usnesení č. 24/7 z 24. 1. 2005 a důvodovou zprávu k němu si
lze vyhledat na webu Magistrátu hl. m. Prahy.

Město obdrželo šest nabídek a odsouhlasilo, jak
o tom svědčí usnesení zastupitelstva, prodej nejštědřejšímu uchazeči za 81 miliónů (Sadov reality,
s.r.o.), kdyby odstoupil, měl být pozemek prodán
druhému v pořadí za 71 miliónů (SYKA, spol. s r.o.),
kdyby i ten odstoupil, měl být prodej realizován se
společností AGANA, a.s. za 62,7 miliónů. Světe div
se, první dva zájemci skutečně odstoupili a vítězem
výběrového řízení se stala společnost AGANA, která tak ušetřila 20 miliónů (!). Tento postup, který
naznačuje tajnou dohodu účastníků výběrového
řízení, patří mezi nekalé praktiky zvané bid rigging,
bohužel na jeho odhalování se zaměřují úřady a
nevládní organizace až v posledních letech.4
S firmou AGANA, a.s., zastoupenou předsedou
představenstva Ing. Miloslavem Ježkem, uzavřel
magistrátní odbor obchodních aktivit reprezentovaný Bémovým (Janouškovým?) mužem Peterem
Ďuricou nejprve nájemní smlouvu v lednu 2006 a
poté, v dubnu 2008, kdy již bylo Městským úřadem
Prahy 6 vydáno pravomocné územní rozhodnutí,
smlouvu kupní.5

Památkářské projednání
Územní rozhodnutí by nebylo vydáno, kdyby stavební záměr neprošel kladně v památkovém řízení.
Jak je však z výše uvedeného odstavce zřejmé, ani
4 http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/02/10/majetkove-apersonalne-propojene-osoby-aneb-legalni-bid-rigging/
5 Obě smlouvy lze vyhledat na webu Magistrátu hl. m. Prahy:
nájemní smlouva č. NAP/58/02/007958/2005; kupní smlouva č.
KUP/58/02/013448/2008. Územní rozhodnutí Odboru výstavby
MČ Prahy 6 z 4. 3. 2008 má čj. MCP6 069459/2007/OV/Krá.
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Stavba obytného souboru Triangle od Střešovické ulice z terasy Hypšmanovy vily, tentokrát v reálu. Sem, tedy
k sousední vilové čtvrti se obracejí domy přehlíživě, stěny s malými okny zřejmě sanitárních místností mají
charakter průčelí „do dvora“. Tento arogantní postoj je nejpravdivějším ideovým vyjádřením celého projektu.
Foto K. Bečková, listopad 2014.

památková péče neměla s navrženou výstavbou,
její podobou a objemem problém. Autorka tohoto
článku si dobře vzpomíná, jak prezentace záměru
architektonického studia 4A architekti s.r.o. vzbudila na památkové radě pražského pracoviště NPÚ,
jejíž je členkou, nevoli.6 Byla kritizována hustota
zástavby (osm pěti a šestipodlažních budov), její
objemnost a nevhodnost na daném místě. Bohužel
tento názor se do výsledného odborného vyjádření pražského památkového ústavu dostal jen ve
smyslu doporučení: Bude architektonicky změkčeno
půdorysné řešení novostaveb. A jeho zdůvodnění
znělo: S ohledem na kvalitu architektury okolní
těsně navazující historické zástavby považujeme
z hlediska památkové péče za důležité provedení
novostaveb v jemném architektonickém rozvrhu a
barevné řešení budov v neutrálních barvách, aby
bylo potlačeno dominantní architektonické působení
novostaveb a umocněno vizuální vnímání stávající
historické zástavby lokality.7  
Takže změkčení půdorysu, jemný architektonický
rozvrh a neutrální barvy, aby byly novostavby méně
vidět? To jsou skutečně požadavky hodné chytré
horákyně. Odbor památkové péče magistrátu je
do svého rozhodnutí z 16. 1. 2007 ochotně převzal
a tím byl osud pozemku, který se těší památkové
pozornosti jako součást ochranného pásma Pražské
6 Autoři stavby nyní působí jako architektonický ateliér Schindler
Seko Architekti . Stavbu Tiangle uvádějí na svých webových
stránkách http://www.schindlerseko.cz/projects/triangle
7 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m.
Praze: čj. 13517/2006/a/M z 5. 10. 2006.

památkové rezervace, zpečetěn.8 Obdobně krotce
pak vyznívají i stanoviska obou orgánů státní
památkové péče vydaná k projektu pro stavební
povolení.9 Takže se člověk již podruhé nemůže
ubránit dojmu, že i zde se hrálo podle předem
napsaného scénáře.

Kdo tu vlastně staví?
Na parcele proběhl v roce 2012 výzkum Archeologického ústavu AV ČR, který odkryl celé
pohřebiště a na něm padesát hrobů z časového
rozpětí od 5 000 let př. n. l. po hroby z 10. století.10 Stavba obytného souboru Triangle započala
v roce 2014 a na jaře 2015 bude pravděpodobně
dokončena. Podle novějších dokumentů a údajů
z internetu je investorem společnost A 959, a.s.,
v níž se transformoval původní kupec pozemku
společnost AGANA, a.s. Jako developer je však
nyní uváděna společnost PBD development, a.s.,
jejíž název skrývá iniciály příjmení tří bývalých
mosteckých uhlobaronů (Vasil Bobela, Petr Pudil,
Jan Dobrovský), původně spolumajitelů těžařské
skupiny Czech Coal. Z médií se dozvídáme, že po
8 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: čj.
S-MHMP 347271/2006/Kol z 16. 1. 2007.
9 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.
m. Praze: čj. NPÚ-311/11022/2009, NPÚ-311/12141/2009;
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: čj. S-MHMP
719349/2009/Kol z 11. 1. 2010.
10 http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.
digilib/130294/2_ArchaeologiaHistorica_39-2014-1_18.
pdf?sequence=1
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Stavba v pohledu od Patočkovy ulice v říjnu 2014. Foto K. Bečková.

prodeji svých podílů Pavlu Tykačovi se s chutí vrhli
na development a mimo jiné staví v obvodu Prahy 6
rozměrný administrativní palác s názvem The Blox
(nazvaný též Evropská 11) vedle hotelu Diplomat,
čímž ještě zdaleka jejich stavební apetit na tomto
území není vyčerpán.11
Podívejme se, jak o projektu hovoří sami developeři.
ROYAL TRIANGLE svým designem, dispozicemi a
vybavením patří mezi skvosty současné rezidenční
architektury, ve které stojí za to žít svůj sen, píše se
v úvodu webové prezentace projektu12. Vizualizace
zdůrazňují blízkost Pražského hradu a zejména
výhled k Hradčanům, který má být úchvatný z
bytů v pátém nejluxusnějším patře. Celkově bude
v areálu, který má být uzavřeným privátním rezidenčním parkem, 48 bytů v osmi domech určených
částečně k prodeji a částečně k pronájmu.
11 http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/z-byvalychuhlobaronu-jsou-developeri-971622;
http://euro.e15.cz/archiv/nekdo-stavi-blox-jiny-medveda-1000791
12 http://www.royal-triangle.cz/

Závěr
Rezidenční projekt Triangle je projevem neskutečné urbanistické arogance. Pozemek mezi klidnou
vilovou čtvrtí a areálem Pražského hradu měl být
ideálně vyplněn dvěma až čtyřmi vilami situovanými západněji, tedy blíže ulice U Laboratoře,
maximálně o třech patrech. Cíp trojúhelníku nad
vidlicí frekventovaných ulic měl plynule navázat
parkovou úpravou podobně, jak je to vyřešeno v
blízkém trojúhelníkovém výběžku mezi ulicemi
Patočkovou a Cukrovarnickou. Drzost přijatého
řešení zastavující parcelu na doraz je tak vysoká
a do očí tak bijící, že již na první pohled budí podezření z korupčně klientelistického přístupu, což
by v období éry primátora Pavla Béma, ředitele
magistrátních památkářů Jana Kněžínka a ředitele památkového ústavu Michaela Zachaře, kdy
byl projekt schvalován, nebylo nic výjimečného.
Současně se vtírá otázka, kolik podobně projednaných a schválených projektů, jejichž realizace byla
zpožděna krizí, se k našemu nemilému překvapení
v Praze ještě objeví.
Kateřina Bečková
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Hotel Evropa a jeho další osud
V prvním týdnu října 2014 proběhla v Praze tradiční přehlídka soudobého designu zvaná Designblok.
Bývá pravidlem, že organizátoři coby výstavní místa vybírají neobvyklé, v tu dobu prázdné či nevyužité
prostory, aby už sama jejich návštěva představovala pro zájemce zřejmou atraktivitu. Tentokrát se
pořadatelům záměr zdařil tak dokonale, že místo a neopakovatelná možnost jeho návštěvy zastínilo
„kouzlem nechtěného“ i vystavované exponáty.  

Kavárenské a restaurační prostory hotelu na dobových snímcích.
Foto Muzeum hl. m. Prahy, kolem r. 1910  

Tímto improvizovaným výstavním místem byl
totiž hotel Evropa na Václavském náměstí, postavený v letech 1904–1905 podle projektu Bedřicha
Bendelmayera, Jana Letzela a Bohumila Hübschmanna, prvořadá secesní památka. Využití
k výstavním účelům umožnila skutečnost, že hotel
je v současné době prázdný, nebot’ je připravována
jeho rozměrná dostavba do dvora a obnova historické budovy.
Hotel byl postaven na místě staršího, pozdě klasicistního hotelu U arcivévody Štěpána, jehož název
v prvních letech své existence převzal. Z původní
stavby zůstala zachována dvorní křídla s věží. Po
roce 1925 se hotel jmenoval podle svého tehdejšího
majitele Šroubek, po válce Evropa či Grand hotel
Evropa. Kromě hotelového využití se v objektu

nacházela řada luxusních restauračních zařízení
a společenských prostor, např. Plzeňská restaurace
vyzdobená lunetami s folklórními náměty, dvoupodlažní kavárna v přízemí a na ochozu prvního
patra průčelní budovy, jejíž obě části byly propojeny oválným průhledem, Francouzská restaurace
a Zrcadlový sál. Není třeba zdůrazňovat, že všechny tyto prostory byly v dobovém duchu vyzdobeny
a velmi hojně vybaveny ušlechtilým dřevěným obložením, originálními svítidly a kováním, různými
uměleckými prvky sochařskými a malířskými,
ozdobnými látkovými tapetami i dalšími textilními
doplňky a pochopitelně též uměleckořemeslným
nábytkem. Mnoho z těchto prvků se dochovalo
dodnes, byt’ v opotřebovaném nebo poškozeném
stavu.
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Co viděli návštěvníci Designbloku
Byla to právě ona atmosféra romanticky autentického, byt’ zašlého světa, která na návštěvníky Designbloku, z nichž drtivá většina zavítala do těchto
prostor hotelu poprvé v životě, mocně zapůsobila.
Měli možnost procházet volně halou, úchvatnou
dvoranou a dalšími ústředními prostorami historické budovy a v jednotlivých patrech nahlížet do
expozic vystavovatelů v jednotlivých hotelových
pokojích, z nichž byl již dříve vyklizen nábytek. Není
proto divu, že návštěvníci byli fascinováni nejenom
množstvím autentických uměleckořemeslných
prvků interiéru, ale i dochovaných historických
prvků technických (skříně ve zdi, kování oken a
dveří, radiátory apod.). Není také divu, že se o tento
nečekaný a právě objevený svět začali v souvislosti
s plánovaným stavebním zásahem obávat.
Od současného majitele hotelu bylo tudíž mimořádným projevem necitlivosti, když nechal v prvním
patře do jednoho z pokojů nainstalovat „vzorový
hotelový pokoj“ pro Hotel Evropa po jeho budoucí

Vzorový pokoj hotelu Evropa zobrazený v letáku
rozdávaném na Designbloku. Architektonická a
designová kancelář Archina.

Pro návštěvníky Designbloku byla návštěva interiérů
hotelu, dosud přístupných jen hotelovým hostům,
velkým zážitkem. Například zde je hotelová dvorana
s denním osvětlením, z jejíhož ochozu v patrech se
vchází do jednotlivých pokojů.
Foto Jan Bečka, říjen 2014

rekonstrukci, a to v soudobém „postmodernistickém“ designu. Expozice vzbudila bouřlivě odmítavé
reakce návštěvníků. Několik z nich se obrátilo i na
Klub Za starou Prahu s podnětem zabránit realizaci tohoto nevkusně „procovského“1 návrhu.
Klub názor těchto návštěvníků sdílí. Navzdory
vědomí, že ovlivňovat špatný vkus investorů lze
z památkářských pozic těžko, jsme se 21. 10. 2014
obrátili dopisem na ředitele obou orgánů státní
památkové péče v Praze, tedy ředitele odboru
památkové péče magistrátu Mgr. Jiřího Skalického a ředitele pražského pracoviště Národního
památkového ústavu Ing. arch. Ondřeje Šefců, a
požádali je:
„… o zajištění bedlivého památkového dozoru při
přípravě rekonstrukčních a restaurátorských prací
v tomto objektu a důrazné upozornění investora, že
s pozoruhodným dobovým vybavením, které je v objektu dosud zachováno, nelze zacházet zcela volně
a nahrazovat je bezdůvodně soudobými prvky.“
Současně dopis obsahoval doporučení: „provést
neprodleně inventarizaci hodnotných prvků interiérů
budovy k současnému okamžiku, stanovit nepřekročitelný rámec stavebních zásahů a žádat investora o
restaurátorský přístup nejen k uměleckořemeslným
prvkům, ale k obnově celé budovy.“
1

Procovský ve smyslu nafoukaný, povýšenecký.
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Vizualizace plánované dostavby nové budovy do dvora hotelu Evropa. Architektonický ateliér DaM.

V odpovědi nás oba ředitelé ujistili, že se stavebníkem budou o ochraně prvků jednat, nicméně
podrobný soupis (inventarizace) cenných prvků byl
již v roce 2004 vyhotoven včetně podrobné fotodokumentace. V této fázi nám tudíž nezbývá nic víc,
než doufat, že pro stavebníka je co nejautentičtěji
dochovaný interiér rovněž komerční hodnotou a
doporučení památkářů bude respektovat.
Vrat’me se však k navrženému vzorovému pokoji
hotelu, který svou lesklou pokleslostí vybudil tak
intenzívní reakci veřejnosti. Protože se v několika
článcích věnovala kauze hotelu Evropa redakce
Lidových novin, novinářka Kateřina Eliášová pátrala, kdo a proč nevkusný pokojíček navrhl.2 Jeho
autorem je architekt Ivo Nahálka (mimo jiné tvůrce
jiné pověstně špatné architektury, žižkovského hotelu Don Giovanni), který po vlně zdrcující kritiky
tvrdí, že návrh není určen do historického hotelu,
ale do jeho moderní dostavby ve dvoře. Zástupkyně
majitele budovy, tedy Pražské správy nemovitostí,
přišla však s vysvětlením originálnějším, instalovaný návrh pokoje nebyl prý myšlen vážně, ale
2 Kateřina Eliášová: Výzva: zachraňte hotel Šroubek, Lidové
noviny, 30. 10. 2014, str. 1 a 3.

šlo jen o recesi a jisté vyprovokování návštěvníků
(Ivo Nahálka bude patrně stále “v roli”). Tak to se
opravdu povedlo.

Nový hotel ve dvoře
Pošt’uchování kolem vážně či nevážně míněného
designu hotelového pokoje je ovšem jen žertovnou
příhodou oproti dramatu, který představuje dostavba hotelu do dvora. Má podobu převýšeného
oválu s devíti nadzemními podlažími, ani náznakem nerespektuje urbanismus Nového Města a
odpuzuje neskrývanou snahou vytěžit daný prostor
do krajnosti. Jejím autorem je architektonický ateliér DaM (Ing. arch. Petr Malinský). Návrh prošel
památkovým řízením v roce 2006, jeho realizaci
poté pravděpodobně zbrzdila hospodářská krize,
ale nyní vylézá jako kostlivec ze skříně a hodlá
obšt’astnit soudobou pražskou architekturu svou
hřmotnou nestvůrností. Původní dvorní stavba s
věží, která byla pozůstatkem staršího hotelu z roku
1844, již byla zbořena. Podle našich informací má
novostavba stavební povolení.
Kateřina Bečková
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Velkosklady Třebešín čeká demolice

Fotografie publikovaná v článku: Hlaváček, Emil. Soudobá průmyslová architektura. Architektura ČSR.
1967, roč. 26, č. 2–3, s. 155.

Monumentální skladištní budova v pražských
Strašnicích (v ulici K Červenému dvoru, na parcele
č. 1492/30) byla postavena mezi léty 1960–1965
podle návrhu kolektivu autorů Potravinoprojektu
Praha, E. Miclíka, F. Procházky, M. Šrámka a F.
Jakůbka.1 Nachází se v rozsáhlejším průmyslovém
areálu, východně u nákladového nádraží Žižkov.
Obdélná, šestipodlažní stavba má úctyhodné půdorysné rozměry 190 x 50 metrů. Objekt se skládá
konstrukčně i provozně ze tří totožných částí, řazených za sebou a rozdělených chodbami se schodišti,
navenek patrnými vertikálními zářezy ve fasádách.
Nosnou funkci zastává monolitický železobetonový
skelet s hřibovými pilíři a mělkými průvlaky. K jižnímu průčelí vede dnes již nepoužívaná železniční
vlečka. Charakteristický architektonický výraz
tvoří šest výtahových rizalitů severní fasády pojatých ve vertikálních pruzích luxferů, vrcholících
prosklenými nástavbami. Jinak strohé betonové
fasády člení pásová okna a zajímavým způsobem
1 OUTRATA, Jakub Jan; BALÁČEK, Jan. Návrh na prohlášení za
kulturní památku, NPÚ ÚOP HMP, 311/6639/2011. Křestní jména
některých autorů se nepodařilo ověřit.

pojaté parapety. Ty byly rovněž odlity z betonu, jako
bednění však posloužil kolmo kladený vlnitý plech.
Fasády kryje dnes omšelý nátěr, na schodišt’ových
rizalitech a parapetech cihlově červený, na zbytku ploch bílý. Jižní fasáda dostala před lety nátěr
nový v kombinaci světlého okru a bledě červené.
Přízemí objektu ze všech stran rozšiřují přístavky
pro transport zboží do nákladních automobilů.
V případě jižního průčelí tyto přístavky překlenují
nákladní vlečku, nebot’ budova důmyslně využívá
nerovnosti terénu. Na první pohled nás zaujme výrazná atika prolínající se s nástavbami rizalitů.
Naprostá většina detailů i výplní otvorů se nachází v původním stavu. Technický stav objektu
na pohled nevykazuje vážnější závady. Základní
údržba je zajištěna. Budova vyžaduje dílčí opravy.
Objekt stále hojně využívají různé firmy ke skladovacím i prodejním účelům.
Bezesporu se jedná o hodnotný doklad monumentální postfunkcionalistické průmyslové architektury v Praze. Při bližším poznání této stavby lze
pozorovat rafinované provozní i výtvarné řešení.
Jde o inovativní návrh, zejména v pojetí fasád, kte-
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Dnešní stav, celkový pohled od severovýchodu (Foto: autor, 3/2014).

Dnešní stav, celkový pohled od jihozápadu (Foto: autor, 3/2014).
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Dnešní stav, pohled do typických skladovacích prostor s hřibovými pilíři (Foto: autor, 3/2014).

rý zároveň navazuje na funkcionalistickou tradici
nákladového nádraží Žižkov.
Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v hlavním městě Praze (NPÚ ÚOP HMP)
v roce 2004 podalo návrh na prohlášení za kulturní
památku2 na základě podnětu Jana Svobody, spoluautora knihy Praha 1945–20033, kde je stavba
publikována. Kvůli nečinnosti ministerstva kultury
a blížícímu se ohrožení budovy, NPÚ ÚOP HMP
v roce 2011 podalo aktualizovaný návrh.4 Následně
ministerstvo kultury v roce 2012 rozhodlo o nezahájení řízení o prohlášení za kulturní památku.5
K odůvodnění patřilo například: „…urbanistický
kontext lokality je velmi roztříštěný.“ „Přesto však
v celkovém vyznění stavba postrádá kultivované a
výtvarně poučené ztvárnění detailu, tak charakteristické právě pro budovu Nákladového nádraží
Žižkov.“ „Ačkoli stavba vědomě navazuje na funkcionalismus 30. let, nedosahuje kvalit předních
prvorepublikových staveb.“
2

spis čj. 11944/2004

3 SVOBODA, Jan E.; NOLL, Jindřich; SKALA, Vladislav. Praha
1945-2003 : Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha :
Libri, 2006. s. 96, 277. ISBN 80-7277-304-6.
4

čj. 311/6639/2011

5

čj. MK 78691/2012 OPP

V současné době vlastník nemovitosti plánuje
demolici celého areálu a výstavbu bytového komplexu. Jeho nedávno podané žádosti vyhověl jak NPÚ
ÚOP HMP, tak i Odbor památkové péče Magistrátu
hlavního města Prahy, nebot’ objekt nepožívá žádné
památkové ochrany. Stavební úřad Prahy 3 vydal
povolení k demolici v červenci 2014. Plánovaná
novostavba zatím povolení nedostala.
Jak ukazují četné realizace ze zahraničí, stavbu
lze úspěšně upravit pro nové využití, at’ už bytové či
kancelářské. Podobná konverze se v současné době
plánuje pro funkcionalistické překladiště (čp. 1366)
v holešovickém přístavu, které mělo to štestí a bylo
v roce 2002 prohlášeno za kulturní památku.
Nenechme zbourat tuto méně známou leč pozoruhodnou architekturu bez povšimnutí. Vřele
doporučuji návštěvu, nebot’ budova stále stojí a je
veřejně přístupná.

Matyáš Kracík
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Bulvár a ulice Milady Horákové
Udělat bulvár z ulice Milady Horákové. To je ted’ poslední stavební vize v Praze 6 a 7. Už je dokonce
nakreslena širší studie, která prý má ukončit léta sporů o jednotlivé stavby, jako jsou kanceláře
Druhý Molochov, Národní knihovna, Národní fotbalový stadion s diváckou kapacitou pro fotbalovou
velmoc, supermarket u stadionu. Nyní je totiž údajně problém řešen z podstaty a vcelku s nálepkou
„bulvár“. Více a více obestavěná ulice je v plánech dokončené urbanistické studie zakreslena v několika
variantách. Postup plánování a projednávání půjde ted’ nepochybně metodou podnikatelského
urbanismu směrem k maximálnímu zastavění. A co ted’ s tím?

Červená čára: třída Milady Horákové; žlutá čára: stabilizované obestavění; zelené plochy: volné prostory.

Bulvár je technický a výtvarný termín a možná
je to i společenský jev. Produkt 18. století, který se
uplatňoval svou dokonalou formou všude na světě
po celé 19. století. Je to nejúčinnější vyjádření důležitého městského a kontinuálně jednotného prostoru
s několika dalšími charakteristickými znaky:
- umístění v intenzivně zastavěném městském
území s ulicemi a s bloky domů;
- s pevným vymezením uličními čarami a s výrazně větší šířkou než postranní ulice;
- s měřítkovou i tvarovou podobností domů.
S místními odchylkami, jako jsou náměstí, významný dům, pomník, park, křižovatka, přírodní
překážka, viadukt a podobně;
- s kontinuitou výkladců, malými vzdálenostmi
vstupů, atraktivními provozovnami v přízemí a
dostatkem prostoru před domy;
- se svobodným a málo konfliktním pohybem
podél i napříč;
- s charakteristickým vybavením souběžnými
prvky jako jsou aleje, obslužné vozovky, promenád-

ní chodníky, s chodníky s dostatečnou rezervou v
šířce pro občasné využití, s lavicemi a dalším mobiliářem, jedinečnými sloupy osvětlení, značením.
Tak známe bulváry z jiných měst. V centru Prahy chybí. Pařížská ulice se nepovedla, Václavské
náměstí jím už skoro bylo a možná jednou zase
bude. V Praze jsou jen ulice nebo části ulic, které
jsou plné života a městských aktivit. Velkoryse
založené ulice na předměstích nejsou dokončeny,
a pokud se na nich staví, obestavují se nahodilými
budovami. Žádné neštestí to není, je to výsledek
dosavadního způsobu výstavby města. V hlavních
ulicích v centru je málo místa, a proto se regulují
protichůdné provozy. Motorová doprava se bud’
zpomaluje a omezuje, nebo se naopak akceptuje,
pěší se odkazují na dané přechody, podchody,
lávky a obchůzky. Domy s byty se kvůli zamoření
hlukem a výfukovými plyny měnily v kapacitních
ulicích na nebytové. Nyní byty mizí hlavně kvůli
ceně pozemků. Není tedy v této situaci namístě
využít stávajících rezerv a pořádný bulvár – třeba
mezi Letnou a Střešovicem – postavit?
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Bulvarizační potenciál
Problém je, že bulvarizační potenciál ulice Milady
Horákové je dost malý, vlastně jen v její délce. Jsou
známy meziválečné návrhy severní osy Emila Hrušky nebo Karla Janů a dalších, které předpokládaly
opuštění zastaralého historického jádra a přenesení
městského života do nového liniového prostoru.
Tyto návrhy však odmítaly jednoduché formální záměry předchozí generace stavitelů města s blokovou
výstavbou, s úzkými ulicemi, regulačními čarami,
regulovanou výškou, svobodným využitím parteru
a se spekulativním dělením podle parcel.
Ostatní atributy bulváru jsou v ulici Milady
Horákové nedosažitelné. Především nelze zajistit
kontinuitu zástavby, nebot’ ani hradební pás,
ani Letenskou pláň, ani zahrady s vilami nelze
považovat za nové stavební parcely. Oboustranné
obestavění hodné jména bulvár může mít jen úsek
dlouhý asi 350 m. Kromě toho je tu také zásadní
problém koncepční – soudobá architektura, jak
dnes fuguje, není ochotna podřídit svůj osobní
výraz a uspořádání požadavkům celku. A státní
správa zase není schopna něco takového vyžadovat
a stanovit jasná formální pravidla výstavby.
V souladu s poznáním, že není vhodné v centru
rozšiřovat ulice pro dopravu, se v 60. letech minulého století začaly stavět náhradní trasy na okraji
centra. Postupně tak vznikly úseky utilitárních
dopravních staveb s oddělenými jízdními a odbočovacími pruhy, oddělenými tramvajovými pásy a
s usměrňovanými chodci. Takto byla po dlouhou
dobu až dodnes vybavována ulice Milady Horákové
a to i bez ohledu na právě dostavovaný souběžný
tunel. Naopak, rampy vyvedené z tunelu Blanka
dopravní charakter ulice Milady Horákové jenom
potvrdí a prohloubí.

Co místo bulváru?
Po zázračném zachování staré Prahy, která přežila
bohatý věk před první světovou válkou a uprostřed
dění přečkala i bídu té druhé války, se objevila
moderní myšlenka plošné péče o kulturní dědictví. Nyní jsou rozsáhlé části města přilehlé k ulici
Milady Horákové v různých stupních památkové
ochrany. Při nemožnosti přestavět celé bloky a při
dostupnosti jen malých volných ploch na okraji
rezervace a zón, je aktuální stanovit, k jakému
účelu mohou být tyto rezervní plochy využity. Proč

památkové kauzy

ne tak, aby se tam umístilo to, co v chráněných
územích chybí? Aby se mohl v chráněných územích
zajišt’ovat soudobý komfort života. To je především
úkol k vyřešení pro občany a pro státní správu.
Měnit kousek magistrály Milady Horákové v
bulvár by také bylo do velké míry zbytečné, když
sousední ulice, jako Václavkova či Dejvická, Svatovítská, anebo blízká náměstí, mají jen málo
využívaný potenciál.
Budoucností ulice Milady Horákové je posilovat
její naprosto jedinečnou dynamicky proměnnou
otevřenost. Vůči bulváru je to úplně opačná hodnota. Prostory, jimiž prochází, jsou různorodé, snadno
pochopitelné, jednoduše udržitelné a schopné zvýraznění. Navíc se právě v duchu této otevřenosti
upravuje okolí rozhodujícího úseku, hradební pás
na hranici Pražské památkové rezervace.
Podél ulice Milady Horákové mezi Břevnovem a
Letnou se na obou stranách střídají území s bloky,
vilami a samostatnými stavbami s volnými, otevřenými prostory. Tato hodnota je nově vysvětlitelná
nikoli jako náhodná sestava, ale jako záměrná
kompozice krajiny města v pohybu. Je to působivé přivedení a proniknutí volných prostorů až do
středu města. Tady je výjimečně možné využít a
dokončit hlavní ideu avantgardního urbanizmu o
spojení města s krajinou. A to naprosto funkční
formou podle dopravního tahu, v kompozici velkolepého a lidského měřítka

Závěr
Bulvár Milady Horákové není proveditelný vzhledem k již postaveným stavbám, ochraně hradebního pásu, nezastavitelnosti Letenské pláně, a také
kvůli charakteru soudobých novostaveb, které
obvykle nedokážou vytvářet plnohodnotné uliční
fronty a parter.
Ulice Milady Horákové se již alespoň 50 let staví
jako průjezdná automobilová komunikace a znovu
se v tomto charakteru přestavuje i bez ohledu na
nový tunel pod ní.
Objemné stavby s administrativou a superobchody by v úseku Hradčanská obsadily vzácné
rezervní plochy pro obsluhu přilehlých památkově
chráněných území.
Volný prostor mezi územím Dejvic a Hradčan at’
je dokončován jako mezera mezi nimi.

Martin Krise
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Praha pestrá, někdy až příliš
Tradiční vápenné nátěry fasád jsou nejvhodnější volbou pro historické stavby. Od počátku 20. století
však čelí nástupu nových pojiv a pigmentů. Různé typy nátěru se projevují podle svého materiálového
složení rozdílnými optickými vlastnostmi. Řemeslná náročnost a nároky na dodržování technologické
kázně nesmí být v klimatických podmínkách střední Evropy v zájmu kvalitního vzhledu stavby
podceněny.

Klamovka. Novoklasicistní veřejná budova, typická pro stavby v Rakousku Uhersku koncem 19. století. Imitace
kamenného renesančního paláce. Při opravě 2011 zcela chybně uplatněn nátěr trojbarevný, s amatérským
rozložením odstínů, likvidujícím i tektoniku architektury. Příklad naprosto chybného řešení: svítivé odstíny dané
nevhodnou disperzní barvou.

V naší evropské kulturní oblasti bylo vzdušné či
hydraulické vápno jako pojivo malt i nátěrů staveb
základním materiálem „od nepaměti“, resp. „již ve
starém Římě“. Jen k dosažení sytějších čistých
odstínů se využívaly barvy s jinými pojivy, např.
olejovými, ale to většinou v interiérech nebo tam,
kde byly chráněny před povětrností.
Fasádní i vnitřní nátěry pojené vápnem lze tedy
po více než dvou tisíciletích právem považovat za
tradiční a osvědčené. Vznikl tak i návyk na specifické optické vlastnosti, nebot’ vápenný nátěr je
částečně průsvitný. Snahy o technický pokrok
ovšem pronikly i do této oblasti. Počátkem 20.
století se objevují barvy pojené vodním sklem,
nazývané silikátové, po objevu vodných disperzí
umělých pryskyřic polyvinylacetátových (latex)
a akrylátových a emulzí silikonových pryskyřic
v padesátých létech se na trhu objevují nátěrové

fasádní hmoty pojené těmito „moderními“ pojivy.
Jejich hlavní diskvalifikující vlastností pro obnovu
památek je nutnost používat k výrobě oxid titaničitý, titanovou bělobu. Ta odráží všechny dopadající
světelné paprsky a nátěr tak získává nepřirozeně
jednolitý, „syntetický“ vzhled. Proti jejich použití
v současném stavebnictví samozřejmě nelze nic
namítat, svými vlastnostmi jsou adekvátní součástí
výtvarného působení nové architektury.
Disperzní a emulzní hmoty mají navíc omezenou
paropropustnost a jejich adheze k povrchu je pouze
fyzikální, vytvářejí souvislý málo prodyšný film.
Naproti tomu vazba k podkladu barev silikátových
a vápenných spočívá v chemické vazbě na pojivo
podkladu, vodní sklo se váže na silikáty v omítce,
především, cement; vápenná barva se spojí s vápenným pojivem vápenné omítky. Takové chemické
vazby jsou násobně trvanlivější.
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Dolní Palata. Stavba ze stejné doby, jako sirotčinec na
Klamovce, rovněž c.k. veřejná budova. Oprava v roce 2010,
jednobarevná fasáda v barvě pískovce. Příklad správného
řešení.

památkové kauzy

Hlavním argumentem výrobců a zejména
prodejců „moderních“ nátěrů bylo vždy tvrzení,
že jejich výrobek je trvanlivější, lépe odolává
klimatu a zejména tzv. kyselým dešt’ům. Přírodní podmínky se ovšem výrazně změnily v tom
smyslu, že úplným zachycováním oxidů síry
při spalování fosilních paliv zmizely tzv. kyselé
deště, které teoreticky mohly snižovat životnost
pojiva, tedy uhličitanu vápenatého. Současně se
vyvíjela výroba vápna samotného, byly poznány
výhody aktivace vápenné kaše a zdokonalila se
i výroba světlostálých, především oxidických
železitých pigmentů. Organické přísady, v tradičních barvách, fermež, tvaroh a další, byly
nahrazeny vybranými soudobými emulzemi,
ovšem v takovém množství, aby nenahrazovaly
pojivo, ale jen upravovaly reologické vlastnosti
nátěrové hmoty. Dnes je možno zcela oprávněně
tvrdit, a zkušenosti to potvrzují, že mezi vápennými nátěry a těmi ostatními není z hlediska
trvanlivosti žádný rozdíl.
V době masivního nástupu nových pojiv začal
současně opačný pohyb – návrat vápenných
technologií do údržby, konzervace a restaurování památek. Iniciovala jej pražská návštěva
vídeňského prof. Kollera a jeho mimořádně
zajímavá přednáška ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody někdy koncem
osmdesátých let. Na ní prof. Koller informoval o
probíhajícím návratu k tradičním materiálům
a zejména popisoval rakouské zkušenosti s vápennými nátěry. Současně zdůvodňoval, proč
nedoporučuje aplikovat na povrchy památkových staveb zejména emulzní, ale ani silikátové
nátěrové hmoty.

Ulice Politických vězňů.
Dva novorenesanční paláce,
Schebkův (vlevo v pozadí)
a generálního ředitelství
Buštěhradských drah, autor
Ignác Ullmann, šedesátá léta
19. století. První stavba má
kamenné přízemí a patra
v omítkové imitaci pískovcových kvádrů. Palác ve
vlastnictví KSČM opatřen
naprosto nesmyslným
růžovým nátěrem, navíc
nekvalitní fasádní disperzní
barvou. Dva přístupy k obnově
objektu na území Pražské
památkové rezervace.
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Malostranská radnice.
Při poslední opravě v roce
2012 byly odstraněny
nevhodné akrylátové nátěry,
které způsobily poškození
omítkových i opukových
součástí fasády. V souvislosti
s rekonstrukcí věží byl
proveden důkladný průzkum.
Výsledek navazuje na poznatky průzkumu, je v dobrém
smyslu současnou interpretací
nálezů barevnosti. Vápenná
fasádní barva.

Lichtenštejnský palác na horním Malostranském náměstí. Na paláci se nedochovaly žádné stopy starší
barevnosti, protože omítky byly zcela vyměněny při přestavbě na politickou školu KSČ. Velmi dobrý výsledek je
dílem spolupráce projektanta a památkáře, působí uvěřitelně. Vápenná fasádní barva.
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Dům čp. 508 na Kampě „U tří lžic zednických“. Při opravě po povodni roku 2002 byl dům opatřen nátěrem křiklavě
žlutou silikátovou barvou a pomalován poutači. Příklad arogance vlastníka, nerespektujícího ani obyčejný vkus
v zájmu představy o domě-inzerátu.

Rohový dům na Arbesově náměstí. Zcela chybná volba odstínu, složení barvy (disperze) i dvoubarevného
provedení se zcela nekvalifikovaným umístěním odstínů. Realizace někdy kolem roku 2000 v ochranném pásmu
památkové rezervace na Arbesově náměstí. Odpudivý příklad, se kterým smiřuje snad jen úvaha, že je to
koneckonců jen barva, takže škoda není nenapravitelná.
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Bývalý Maltézský mlýn čp. 10
v Motole, kulturní památka.
Příklad bezohledného zmrzačení
stavby z poloviny 17. století
pomocí polystyrenového
zateplení s vynechanými
plochami, aby se prezentovalo,
že dům je z opuky. Nátěr
disperzní fasádní barvou
naprosto nevhodného odstínu.
Další z příkladů hloupé
arogance nového vlastníka.

Pro památkovou péči jsou vápenné
nátěry jedinečné svou historickou
estetickou autenticitou. Krystalická
struktura vyzrálého vápna tak ovlivňuje optické vlastnosti, barvy se proměňují ve vztahu ke směru pozorování,
oslunění i barvám okolních ploch. Ve
skutečných vápenných nátěrech je
vápno jediným pojivem a jedinou
bělobou, tedy neobsahuje žádnou
titanovou bělobu.

Činžovní dům v ulici Elišky Krásnohorské,
secesní z let 1910–1911 v centru
památkové rezervace. Asanační
novostavba, původní fasáda z tzv. tvrdé,
či „ušlechtilé“ omítky, teraco a škrábaný
brizolit v barvách napodobujících kámen.
Taková úprava, uplatňující režnou
barevnost použitého materiálu, byla
nedílnou součástí architektonického
výrazu některých budov z té doby.
Při opravě někdy kolem roku 2005 byl dům
opatřen dvoubarevným nátěrem v růžových
nafialovělých odstínech, lokálně dokonce
doplněných zlacením. Příklad nenávratného
zničení povrchů, protože k nátěru bylo
použito silikátové fasádní barvy, tedy
pojené vodním sklem, chemicky spojené
s cementovým pojivem omítky. Náprava je
možná jen otlučením původní omítky.
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Kučerův palác na Pohořelci. Nátěr vápennou technologií v odstínech prokázaných průzkumem. Výsledkem je velmi
decentní barevnost respektující architektonické členění při užití tří barevných odstínů.

Altán v zahradě
Černínského paláce.
Barevnost zvolena na
základě průzkumu.
Odstíny byly
vybrány podle vzorků
míchaných na místě
a provedených přímo
na stěně stavby.
Vápenná nátěrová
hmota, pozitivní
příklad spolupráce
investora, architekta,
památkáře i výrobce
barvy.
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Staroměstská radnice. Červená fasáda je upravena štukem probarveným ve hmotě antukou a pigmenty.
Velmi náročná technologie zejména pro řemeslné štukatérské zpracování. Ukázka velmi pozitivního výsledku,
plocha je živá, úprava je velmi trvanlivá.
Staroměstské náměstí čp. 478, dům Na kamenci, má
fasádu z doby před 1708 na raně gotickém přízemí.
Průzkum doložil šedomodrou barevnost, vlastník
provedl i přes nesouhlas památkářů barevnost zcela
ahistorickou, v odstínech poštovního vozu, doplněných
bílými detaily. Modře je natřeno i podloubí domu.
Barevná úprava tohoto druhu a na tomto místě Prahy
dělá ostudu nejen Pražanům, ale i samotnému vlastníku
budovy.

Vápenné nátěrové hmoty tradičního složení vyžadují ovšem znalosti správných aplikačních postupů, v mnohém odlišných od způsobů nanášení
soudobých barev.
Naše postupy jsou pracnější, náročnější na čas
i námahu, nemohou se provádět válečkem nebo
jinými „hobby“ metodami, vrstva nutně potřebuje
ošetřování po dobu karbonatace vápna, nátěr je
rovněž velmi citlivý na tepelné podmínky.
Barevné přílohy dokumentují rozdíly v estetickém působení nátěrových systémů a rovněž chyby
v barvení architektonických prvků fasád. Ukazují
ale nejen chyby projektantů, také aroganci některých vlastníků, prosazujících bezohledně a bez
jakýchkoli znalostí, proti vůli památkářů a za cenu
placení pokut svoje laické představy o tom, jak má
vyhlížet správně opravený dům.
Jan Bárta
Fotografie zhotovil autor článku.
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PRAŽSKÉ OBELISKY
Mezi pražskými pomníky a památníky nacházíme i ty, které mají podobu obelisku,
nebo jejichž hlavní částí právě obelisk je.
Termínem obelisk označujeme obvykle kamenný štíhlý čtyřboký, méně často trojboký, komolý
jehlan, ukončený většinou nízkým jehlancem (pyramidion). V pozdní renesanci a zejména v raném
baroku ho u nás bylo užíváno jako ozdobného
článku v obrysu štítů, na pilířích oplocení nebo
v morových aj. sousoších. V klasicismu a empíru
byl stavěn do parků a zahrad a byl oblíben pro
památníky, v novorenesanci upraven pro tvar
náhrobního pomníku. Až na výjimky stojí na
podstavcích, jednoduchých, častěji však různě
tvarovaných. Nejstarší obelisky vznikaly již ve starém Egyptě. Některé zde zůstaly (Helipolis, Luxor),
většina ale byla odvezena bud’ jako válečná kořist
nebo jako dary. Největší z nich, 32 m vysoký, je
v Římě, kde stojí i několik dalších menších, jiné
proslulé jsou v Istanbulu, v Paříži, v Londýně a
také v New Yorku.

Pražské obelisky jsou dobou svého vzniku nepoměrně mladší a svými rozměry skromnější. I
tak jsou z uměleckého, historického i technického
hlediska rozhodně zajímavé. Celkem je jich v Praze
na veřejně přístupných místech asi patnáct, z větší
části v podobě památníků nebo pomníků. Další
pak nacházíme na pražských hřbitovech. Větší,
ozdobné jsou před Muzeem české hudby nebo u
botelu Albatros, menší například na štítu kostela
sv. Ignáce nebo na atice Národního divadla nebo
před Národním muzeem. Nejstarší jsou místodržitelské obelisky na Pražském hradě (po roce 1622),
nejmladší je legionářský pomník pod Emauzy,
postavený v roce 1932 a obnovený v roce 1993. Největším a neznámějším je mrákotínský monolit na
Pražském hradě, vztyčený v roce 1928 k desátému
výročí vzniku ČSR. Až na výjimky jsou pražské
obelisky nemovitými kulturními památkami nebo
částmi jejich větších areálů.

Místodržitelské obelisky

Obelisk Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka
v zahradě Na Valech Pražského hradu.

Nejstaršími dochovanými pražskými soliterními
obelisky jsou pravděpodobně dva obelisky v zahradě Na Valech Pražského hradu. Patří dvěma
císařským místodržícím, kteří byli 23. května
1618 spolu s písařem Filipem Fabriciem svrženi
z východního okna české kanceláře Ludvíkovského křídla. Přímo pod tímto oknem je to 8,8 m
vysoký obelisk Jaroslava Bořity z Martinic, opodál a zčásti pod nynější úrovní terénu založený,
8,5 m vysoký obelisk Viléma Slavaty z Chlumu a
Košumberka. Oba stojí na asi 3 m vysokých hranolových dvoustupňových podstavcích se střední
a horní převislou římsou a na horním stupni ze
tří stran zdobených reliéfy. Na jižních stranách
to jsou erby místodržících, z pravé strany kruh
s plameny a s jezuitskými iniciálami IHS (Iesus
Homini Salvator – Ježíš spasitel lidstva) a také s
křížem a srdcem, z levé strany s iniciálami MRA
(Maria Regni Angelorum – Marie královna andělů)
v podobném kruhu s plameny. Na zadních stranách podstavců jsou vytesány obsáhlé latinské
nápisy, připomínající defenestraci 23. května 1618.
Nyní jsou z velké části poškozené a nečitelné, ale
dochoval se jejich opis, který pořídil a v roce 1832
publikoval Julius Max Schottky (s. 127). V případě
obelisku Jaroslava Bořity z Martinic měl nápis
znít (kapitálky): “A. D. 1618. 23. Maii Jaroslaus
Boržita Baro a Martinitz quod erga Deum Caesarem et Regem suum fide esset major, quam
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perfidia ferre posest, ab haeretica nobilitate e
regia Cancellaria primus in hunc fossae locum
deturbatus, et tribus plumbeis globis est ictus.
Verum quos inclamaverat, Jesus et Maria,
vere pro vehiculo illi et pro Scuto fuerunt. Ita
neque noxam sensit, major a ruina surrexit.“
(v překladu: „23. května léta Páně 1618 byl
baron Jaroslav Bořita z Martinic, protože lnul
k Bohu i svému císaři a králi větší věrností,
než může proradnost snést, kacířskou šlechtou z královské kanceláře jako první vyhozen
do tohoto příkopu a třemi olověnými kulemi
zasažen. Zajisté ti, které vzýval, Ježíš a Marie,
mu byly vozem a štítem. Tak aniž by škodu
utrpěl, povstal po tom pádu ještě mocnější a
silnější“).1 Nápis na pomníku Viléma Slavaty
z Chlumu a Košumberka pak měl znít: „A. D.
1618. 23. Maji Gulielmum Slawatam Baronen
Dnum in Chlum et Koschenberg nobiles haeretici, quoa eos, quantum potuerit tenuisset, ne
in Deum, Caesarem ac Regem suum furerent,
neve patriam et seipsos perditum irent, tanquam phrenetici Medicum aggressi ex rabie de
Cancellaria huc egere praecipitem, ut proxime
abfuerit a morte, et sane se ab ea tunc abfuisse
causa tam gloriosa hodieque doleret, nisi illum
susterarent, Spectacula Triumphorum, quo
quotididie de perfidia reportat Augusta pietas
Caesaris Ferdinandi.“ (v překladu: „23. května
léta Páně 1618 barona Viléma Slavatu, pána na
Chlumu a Košumberku, kacířští šlechtici, když
se je seč mohl snažil zadržet, aby se nebouřili
proti Bohu, ani proti svému císaři a králi, a
aby neuvrhli do záhuby vlast a sebe samotné,
jaké šílenci lékaře (?) napadli a rozzuřeně sem
z kanceláře hlavou dolů vyhodili, takže jen
stěží unikl smrti a zajisté by ho dnes mrzelo, že
unikl z oné tak slavné události, kdyby po něm
nezůstalo slavné místo, kde vznešená věrnost
císaři Ferdinandovi každodenně připomíná
věrolomnost“).
Na podstavcích stojí 4,8 m vysoké obelisky,
v případě Martinice trojboký, v případě Slavaty
čtyřboký, s lemováním, nahoře s koulí a křížem. Podstavce i obelisky jsou z hrubozrnného
žehrovického pískovce (arkózy) a provedené
nepochybně ve stejné kamenosochařské dílně.
Kdy se tak stalo, není známo. Podle některých
informací si je nechali zhotovit a postavit sami
místodržící, podle jiných po roce 1637 jako
projev díků císař Ferdinand III. V každém
případě to muselo být po roce 1622, kdy byli
oba povýšeni do hraběcího stavu (baronů), jak
jsou na nápisech také titulováni. Oba obelisky byly opakovaně restaurovány, naposledy
v letech 2007–2008 akad. sochařem Janem
Bradnou.
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Morový sloup Nejsvětější Trojice v horní části
Malostranského náměstí.

Morový sloup Nejsvětější Trojice
Nejvýraznějším architektonickým prvkem největšího
a nejcennějšího pražského morového sloupu, sloupu
Nejsvětější Trojice na horní části Malostranského
náměstí, je vrcholový štíhlý trojboký obelisk. Stejně
jako celý sloup byl postaven v letech 1713–1715 podle návrhu významného architekta a fortifikačního
inženýra Giovanni Battisty Alliprandiho. Zhotovil
ho malostranský kameník František Wolfgang Herstorfer z žehrovického pískovce. Časem ale byl obelisk
narušen tak, že musel být v roce 1991 odstraněn
a nahrazen kopií. Tu zhotovila firma John a Nosek
z Hořic z božanovského pískovce, na bocích s ozdobnými deskami ze sliveneckého mramoru. Obelisk je
celkem 7,75 m vysoký, z čehož hlavní část měří 7,18 a
vrcholový jehlanec 0,57 m, spodní základna má hranu
90 a horní 45 cm. Uprostřed nese kovovou pozlaceno
holubici, symbol Ducha svatého, nahoře rovněž kovové
pozlacené Boží oko. Obelisk stojí na trojboké základně o hraně 1,2 a výšce 1,6 m, která je rovněž kopií
z božanovského pískovce, zhotovenou také hořickou
firmou John a Nosek v roce 1991.2
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podstavec v obdélném rámu s perlovcem reliéf
z umělého kamene (výdusek z roku 2009). V obou
spodních rozích jsou patrné stvoly slunečnic, mezi
nimi jeden velký a tři menší stojící ptáci (kachny?)
a nad nimi letící další tři (podle nich se obelisku
říká Ptačí obelisk), v pravé části kniha (?). Na podstavci, v jeho ose, ale v zadní polovině, stojí 3 m
vysoký trojboký nahoře rovně ukončený obelisk.
Má 25 cm vysokou pískovcovou patku o hraně 90
cm, sám má základnu o hraně 70 cm a lemované
hrany. Samotný obelisk (původně z dvou kusů
omítnutého pískovce) je nový z roku 2009 z hořického pískovce. Obelisk byl několikrát opravován,
naposledy v letech 2008-09 akad. sochařem Jiřím
Kaifoszem a ing. Vítem Eckertem.

Fügnerův pomník
Kamenné obelisky byly vzorem pro některé náhrobní pomníky, zejména v období klasicismu v druhé
polovině 19. století. V různé podobě, velikosti i
z různých druhů kamenů se s nimi setkáváme na
téměř všech pražských křest’anských hřbitovech.
Největším a také nejpozoruhodnějším z nich je
žulový pomník Jindřicha Fügnera, který svému
zakladateli a prvnímu starostovi postavili členové
pražského Sokola na pátém olšanském hřbitově.
Obelisk v Riegrových sadech.

Obelisky před Českým muzeem hudby
Vchod do nynějšího Českého muzea hudby v Karmelitské ulici čp. 388/2 na Malé Straně zdobí
dva asi 5 m vysoké úhlopříčně postavené štíhlé
čtyřstěnné obelisky. Mají 50 cm vysoký hranolový
podstavec se základnou 75 x 75 cm a na něm 45 cm
vysoký válcovitý projmutý krček. Ten nese vlastní
obelisk, vyvrcholený koulí. Podstavec, krček i vlastní obelisk jsou z žehrovického pískovce. Byly sem
umístěny koncem 18. století při klasicistní přestavbě zdejšího bývalého kostela sv. Máří Magdalény
na poštovní úřad, jak dokládá plán této přestavby
z roku 1791 (Vlček 1999, s. 493).

Obelisk v Riegrových sadech
(Ptačí, nesprávně Riegrův obelisk)
Při severním okraji Riegrových sadů na Vinohradech, nedaleko od vstupu z Vozové ulice, stojí
klasicistní obelisk. Pochází asi z roku 1840 a je
prakticky poslední památkou na bývalou zahradu Kanálka, která byla v těchto místech založena
koncem 18. století. Obelisk stojí na až nepřiměřeně mohutném zděném omítnutém 1,7 m vysokém
podstavci s profilovanou římsou o maximálních
rozměrech 1,5 x 1,5 m. Na čelní straně zdobí

Náhrobní pomník Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše
na Olšanských hřbitovech.
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Pomník je přes 8 m vysoký, má čtvercový průřez a
spočívá na třístupňové žulové základně uprostřed
řetězového zábradlí se čtyřmi nízkými žulovými
obelisky. Hranolový, asi 2,26 m vysoký podstavec
sestává ze tří dílů. Nejnižším je 47 cm vysoký sokl o
největší hraně 157,5 cm, v horní třetině profilovaný
a na jižní straně s vysekaným nápisem „Fr. Wurzel
1869“. Střední, prakticky kubický (výška 126,5 cm,
hrana 124 cm) dřík, na čelní a obou bočních stranách s nápisovými deskami, nese 53 cm mocnou
bohatě profilovanou římsu o největší šířce 153 cm.
Nejvyšší částí pomníku je asi 6 m vysoký čtyřboký
obelisk, nahoře s nízkým jehlancem. Jeho objem
je asi 5,5 m3 a hmotnost 14,5 tuny.
Popsané části pomníku jsou z pemrlované, narůžověle šedobílé, drobně až středně zrnité aplitické
žuly s jemnými šupinkami, výjimečně i se shluky
černého biotitu (turmalínu?), s ojedinělými vyrostlicemi bělavého ortoklasu. Nápisové desky jsou z leštěné tmavočervené velkozrnné (čelní deska) nebo
světle červené hrubozrnné (obě boční desky) skandinávské žuly, se shodnými bronzovými ozdobnými
rámy. Na nich jsou z bronzových písmen sestavena
jména Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše (čelní
deska) a jejich manželek Kateřiny Fügnerové (vlevo)
a Renáty Tyršové (vpravo) s letopočty nebo daty
jejich narození a úmrtí. Na vrcholu obelisku stojí
bronzový sokol s rozpjatými křídly, na jeho čelní
straně je rovněž bronzový medailon s portréty Fügnera a Tyrše mezi palmovými ratolestmi.
Historie pomníku je poměrně dobře známa jednak z dobového tisku (zejména Národní nebo Naše
listy), jednak z pamětní publikace k dvacetiletí
Sokola Pražského z roku 1883 (F. Tallowitz). O postavení pomníku rozhodla valná hromada Sokola
Pražského 7. ledna 1866. Kámen na něj dodal ze
svých lomů u Louňovic na Říčansku3 pražský kameník František Wurzel, přičemž samotný obelisk
byl z monolitu přes 7 m dlouhého a 1 až 1,5 m
širokého. Wurzelova firma ho také na Olšanech
podle svého návrhu4 zhotovila a 25. června 1869
vztyčila. Model sokola a medailonu s portrétem Jindřicha Fügnera provedl sochař Bedřich Schnirch.
Celkové náklady na pomník činily 5.200 zlatých
a byly hrazeny ze sbírek v sokolských jednotách.
Pomník byl odhalen při velké sokolské i národní
slavnosti 18. července 1869.
Po tragickém úmrtí Miroslava Tyrše v srpnu
1884 byly do hrobky u pomníku 8. listopadu 1884
uloženy i jeho ostatky a namísto vysekaného nápisu připevněna nápisová deska a na obelisk nový
medailon s portréty Jindřicha Fügnera a Miroslava
Tyrše, rovněž od Bedřicha Schnircha. Později byly
do hrobky uloženy i ostatky Kateřiny Fügnerové
(zemř. 1906) a Renáty Tyršové (zemř. 1937) a na
pomník upevněny obě provedením shodné postranní nápisové desky.
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Památník povýšení Vršovic na městys v Heroldových
sadech.

Památník povýšení Vršovic na městys
Povýšení Vršovic na městys 22. února 1885 připomíná obeliskov ý památník, umístěný v parku při jižní straně ulice Heroldovy sady. Je to
3,5 m vysoký objekt na široké kamenné základně
se čtyřbokým podstavcem s dříkem o rozměru
68 x 68 cm, s rozšířeným soklem a římsou. Na
ní stojí čtyřboký, 2 m vysoký obelisk o základně
64 x 64 cm, zakončený nízkým jehlancem. Na
třech stranách dříku podstavce jsou kovové
desky s nápisy: NA PAMĚŤ/ POVÝŠENÍ OBCE/
VRŠOVICKÉ NA MĚSTEC/ R. 1885 (východní
strana), VĚNOVÁNO/ MĚŠŤANSKOU BESEDOU/
VE VRŠOVICÍCH/ R. 1885 (severní strana) a ZA
ÚŘ ADOVÁNÍ/ STAROSTY/ OBCE/ J.U.D.R. J.
HEROLDA (západní strana). Na severní straně je
zřejmě dodatečný kovový znak Vršovic, který ale
v této podobě Vršovice získaly spolu s povýšením
na město až v roce 1902. Památník nechala zřídit
Měšt’anská (podle nápisu na památníku, spíše
ale Občanská) beseda ve Vršovicích, z hořického
pískovce ho zhotovili bratranci Ducháčkové a obci
byl předán při velké slavnosti 19. července 1885.
Tehdy měl poněkud jinou podobu (pod znakem
zkřížené palmové ratolesti, obelisk s lemy), jak ho
zobrazuje dobová fotografie ve vršovické kronice
(Šplíchal 1902, s. 408).
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Pomník dvaceti zákopníkům před karlínskou
Invalidovnou.

Obelisky před Národním muzeem
Okraje balustrového zábradlí rampy před Národním muzeem zdobí dva kandelábry ve tvaru obelisku. Jejich základ tvoří dva hranolové podstavce
o celkové výšce asi 3,5 m. Vyšší spodní má jen
jednoduché rámování a profilování, vyšší a užší je
naopak bohatě zdobený. Jeho přední a zadní stranu zdobí kartuše s českým znakem a s císařskou
korunou. Na bočních stranách jsou zavěšeny dvě
kované lucerny. Nejvyšší část tvoří asi 2 m vysoký
štíhlý obelisk, na vrcholu s kovovou zlacenou hvězdicí. Podstavec i obelisk jsou z hořického pískovce a
zhotovili ho pravděpodobně bratranci Ducháčkové
ze Smíchova. Stalo se tak asi v roce 1889, kdy byly
dokončeny lucerny, dílo uměleckého kováře Václava
Němce (Sršeň 1991, s. 31).

Pomník dvaceti zákopníkům
Na severním okraji Kaizlových sadů před karlínskou
Invalidovnou stojí od roku 1891 pomník s vysokým
čtyřbokým obeliskem. Byl postaven na památku
dvaceti zákopníků, tj. ženistů 3. rakousko-uherského polního praporu (Pionnier-Feld Bataillons No. 3
in Prag), kteří zahynuli 3. září 1890 při demontáži
pontonového mostu na rozvodněné Vltavě. Pomník
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stojí na asi 1 m vysoké čtyřstupňové žulové základně
uprostřed řetězového zábradlí se čtyřmi nízkými
žulovými obelisky. Je celkem 8,6 m vysoký, má
čtvercový průřez a skládá se z členitého podstavce
a obelisku. Podstavec má asi 53 cm vysoký sokl
o základně 160 x 160 cm, v horní třetině zúžený
a profilovaný. Na něm spočívá prakticky kubický
dřík o základně 119,5 cm a výšce 115,5 cm. Na
jeho přední (severní) straně má vytesaný a zlacený
nápis NA/ PAMÁTKU/ ZÁKOPNÍKŮ/ BÝVALÉHO
RAK.-UH. 3./ POLNÍHO PRAPORU DNE 3. ZÁŘÍ
1890/ PŘI VYKONÁVÁNÍ SLUŽBY SVÉ VE/ VLNÁCH
ROZVODNĚNÉ VLTAVY ZA-/ HYNULÝCH. Dřík
nese 33,5 cm mocnou, bohatě profilovanou římsu
o max. rozměrech 159 x 159 cm i 20 cm silnou desku
o základně 110 x 110 cm. Na ní spočívá nejvyšší část
pomníku, 5 m vysoký obelisk o základně 94,5 x 94,5
cm, nahoře ukončený nízkým jehlancem. Dřík podstavce i obelisk jsou z leštěné nažloutlé až nahnědlé
středně zrnité biotitické žuly, ostatní části podstavce
z nazelenale černého, místy světlejšího, středně
až drobně zrnitého gabrodioritu. Na čelní straně
obelisku, ozdobeného ornamenty, jsou vysekaná a
vyzlacená jména a hodnosti obětí. Severovýchodní
horní roh zdobí kamenný emblém s kotvou, veslem,
lanem a jinými zákopnickými atributy.
Podle nápisu na zadní straně soklu pomník zhotovily Vysokovévodské lomy velkostatku Konopiště,
tzn. lomy v Požárech u Jílového v Posázaví. Z toho
i ze vzhledu kamene se dá vcelku jednoznačně usuzovat, že stupně, dřík i obelisk pomníku jsou z požárské žuly (vlivem ovzduší nažloutlé až nahnědlé),
tehdy nazývané žulou konopišt’skou. Zbývající části
jsou pak zhotoveny z peceradského nebo svárovského gabrodioritu („syenitu“).
Původní podoba pomníku, jak ji zobrazuje např.
Kniha o Praze 8, (1996, s. 100), však byla poněkud
jiná. Na čelní straně dříku podstavce byla kovová
deska s německým nápisem a zřejmě podobná
s českým nápisem byla i na jeho zadní straně. Na
čelní straně obelisku byl dvojhlavý orel s korunkou,
zákopnické atributy a drapérie se jmény obětí, vše
z kovu. Po 1. světové válce byla ale deska i ostatní
ozdoby sejmuty a uloženy do „muzea“5 a pomník
upraven do dnešní podoby. Podle A. Mülerové a J.
B. Nováka (1948) měl tyto úpravy provést J. Úprka,
zřejmě tedy známý slovácký malíř Jožka Úprka.
Takřka určitě to však nebyl on, ale jeho mladší
bratr, sochař Franta Uprka.
Pomník byl slavnostně odhalen 23. září 1891.
Podle německých deníků (Prager Tagblatt, Bohemie) z 24. 9. 1891 měl celkovou výšku 8,6 m, samotný obelisk 5 m, a navrhl ho architekt Alphons
Wertmüller a emblémy prof. Otto Mentzl. O pár
dní později, 28. září 1891, si pomník při návštěvě
Prahy prohlédl sám císař František Josef I., který
ho ohodnotil jako „sice jednoduchý, ale vkusný“
(Národní listy 29. 9. 1891).
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sem byly umístěny nejspíš na závěr stavby v roce
1911.6 Úpravu nábřeží, litinové zábradlí i zmiňované
obelisky projektoval architekt František Sander.
Při úpravách nábřeží pro botel Albatros byla odstraněna část zábradlí mezi oběma obelisky, resp.
mezi jejich 1,7 m vysokými, secesně zdobenými
podstavci.
Obelisky mají čtvercový průřez se základnou
68 x 68 cm, ve spodní asi 60 cm vysoké a hrubě
olámané části rozšířené na cca 90 x 90 cm. Celková výška obelisků i s 25 cm vysokým vrcholovým jehlancem o základně 60 x 60 cm je 5,33 m.
Obelisky i podstavce jsou z šedé středně zrnité
amfibol-biotitické žuly, s občasnými tmavými uzavřeninami. Ze žuly z vlastních lomů v Povltaví je
zhotovila pražská kamenická firma Ludvíka Šaldy,
jak vyplývá ze shodných nápisů při jejich základnách „MONOLITH/ Z ŽULOVÝCH LOMŮ/ FIRMY/
LUDVÍK ŠALDA/ PRAHA-EMAUZE“.

Pomník sanitářům

Náhrobek Bedřicha Smetany na Vyšehradském
hřbitově.

Na nádvoří budovy Všeobecné fakultní nemocnice
na Karlově náměstí čp. 504/36 stojí pomník sanitářů, padlých za 1. světové války. Jeho ústřední
částí je štíhlý asi 5 m vysoký obelisk, spočívající
na 2 m vysokém hranolovém podstavci o základně
max. 92 x 92 cm. Obelisk je na čelní straně ozdoben
vavřínovým věncem, na podstavci je ve zbytcích

Náhrobek Bedřicha Smetany
Také na vyšehradském hřbitově má řada náhrobních pomníků tvar obelisku, například mohutný
pískovcový obelisk na hrobě JUDr. Braunera,
jeho manželky a dcery Zdeňky nebo štíhlý rovněž
pískovcový obelisk na hrobě Zdeňka Fibicha. Nejzajímavější jsou ale tři žulové obelisky na hrobě
Bedřicha Smetany. Prostřední z nich je asi 3 m
vysoký a byl zhotoven podle návrhu architekta
Josefa Fanty v roce 1893. V roce 2012 byl tento
obelisk obnoven a doplněn o dva nové pobočné nižší
obelisky ze šedé slatinské žuly a na všech umístěny
nápisové desky z leštěného jihoafrického černého
gabra Nero absoluto. Obnovu a doplnění pomníku
podle návrhu akad. sochaře Petra Císařovského
provedlo Kamenictví Foit z Prahy-Hlubočep. Obnovený a doplněný pomník byl slavnostně předán
18. listopadu 2012.

Obelisky u botelu Albatros
Vstup na můstek k botelu Albatros, který kotví
od roku 1968 při nábřeží Ludvíka Svobody, zdobí
dva přes 5 m vysoké štíhlé žulové obelisky. Ty sem
byly postaveny jako ozdobná součást zábradlí při
budování horní kamenné zdi tehdejšího Petrského
nábřeží. To, spolu s nábřežím Na Františku, stavěla
v letech 1908–11 firma inž. Josefa Kindla a obelisky

Obelisky u botelu Albatros na nábřeží Ludvíka
Svobody.
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kovového ozdobného rámu z kovových písmen
sestavený nápis „V UPOMÍNKU/ NA SVĚTOVOU/
VÁLKU/ 1914–1918“. Na zaoblených křídlech po
obou stranách podstavce bylo původně zavěšeno
deset litinových desek se jmény sanitářů padlých
v I. světové válce, z nichž ale zbyly jen čtyři a část
páté. Na okrajích pomníku stojí dvě sochy, vlevo
ženská alegorie, vpravo socha vojenského zdravotníka-sanitáře. Jako jejich autoři (i celého pomníku?) bývají uváděni sochaři Josef Fojtík a Josef
Vála. Architektura pomníku je zděná, omítaná,
zčásti s opadanou omítkou, sochy z jemnozrnného pískovce, zčásti zvětralého. Před pomníkem je
menší dnes již nefunkční elipsovitá kašna.

Mrákotínský monolit na III. nádvoří Pražského hradu.

Mrákotínský monolit
Největším a nejznámějším obeliskem v Praze a u
nás vůbec je tzv. mrákotínský monolit, postavený
v roce 1928 na III. nádvoří Pražského hradu u starého proboštství. Má tvar pravidelného čtyřbokého
komolého jehlanu o výšce 15,5 m a spodní a horní
základně o hranách 181 a 123 cm. Jeho objem je
36,27 m3 a hmotnost asi 96 tun. Je z leštěné světle
šedé, drobně až středně zrnité mrákotínské žuly
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s ojedinělými vyrostlicemi bílého ortoklasu. Stojí
na podložce z 5 mm silného olověného plechu na
podstavci o základně 3 x 3 m a výšce 1,1 m (z toho
20 cm pod okolní dlažbou). Ten je sestaven ze čtyř
stejně velkých hranolů z leštěné narůžovělé hrubozrnné až velkozrnné liberecké žuly s velkými vyrostlicemi růžového až světle červeného ortoklasu.
Obelisk je s podstavcem i betonovým základem pod
ním spojen 3,8 m dlouhým železným hranolem o
profilu 60 x 60 cm.
Monolit byl vylomen v roce 1924 v Mrákotíně
u Telče v lomu „Pod Jasánky“ kameníky firmy
Mrákotínské kamenolomy s. r. o. a po výlomu měřil 19 m. Při jeho nadzvedávání se však jeho asi
3,33 m dlouhá část ulomila, takže po vyzdvižení
a hrubém opracování měl délku 15,67 m se spodní a horní čtvercovou základnou o hranách 195
a 132 cm. Tomu odpovídal objem asi 42,4 m3 a
hmotnost asi 112 tun. 8. září 1925 byl tento kolos
od uvedené firmy komisí, složenou z inž. Adolfa
Janouška, inž. Miloslava Klementa a arch. Václava
Weinzettla, převzat k dopravě. Ta začala 18. září
1925 a obstarávalo ji ministerstvo veřejných prací.
Monolit, uložený v ocelové příhradové kleci, byl
nejprve tažen čtyřmi traktory asi 9 km po silnici
na dvojitých saních na dutých ocelových válcích a
po dráze z dvojitých fošen. Takto byl dopraven 7.
listopadu 1925 do železniční stanice Telč, kde byl
26. listopadu naložen na dva samostatné čtyřkolové
železniční podvozky. Na nich byl, za mimořádného
zájmu veřejnosti, převážen od 3. do 9. prosince po
železnici až na nádraží Dejvice.
Odtud byl na jaře 1926 po 22 dní přepravován
kamenickou firmou Jana Mrázka ze Smíchova a
za pomoci traktorů těžkého dělostřelectva až na
III. nádvoří Hradu. Zde ho také uvedená firma
opracovala do konečné podoby podle návrhu architekta Josipa Plečnika a za odborného dozoru
architekta Otty Rothmayera. Objem původního
hrubě obosírovaného monolitu byl zmenšen o cca
7 m3 a hmotnost o asi 18,5 t a plochy vybroušeny a
vyleštěny. Veškeré opracování bylo velmi náročné,
protože vyžadovalo vytvořit 15,5 m dlouhé rovné a
ostré hrany a naprosto rovné boční plochy, jinak
by docházelo k nežádoucímu lomu slunečních
parsků. To vše s nebezpečím poškození při obracení. Z těchto i dalších důvodů se také opracování
monolitu protáhlo na více než dva roky.
Definitivně opracovaný monolit pak byl v ochranném bednění otočen o 90°, vztyčen, nadzvednut a
spuštěn na ocelový hranol a žulový podstavec.
Tyto práce probíhaly, za řízení inž. M. Klementa a
inž. A. Janouška, od 29. řijna do 1. listopadu, kdy
bylo vztyčování monolitu bez jakýchkoliv problémů
dokončeno.7
V této podobě zůstal monolit až do 13. května
1996, kdy byl na jeho vrchol nasazen 2 m vysoký
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Pomník Praha svým
vítězným synům
pod Emauzy.

čtyřboký jehlan z pozlacených profilů podle návrhu
ing. arch. Zdeňka Lukeše. Názory na tuto dodatečnou úpravu se různí. Je ale pravdou, že architekt
Plečnik s nějakým ukončením obelisku, hlavicí,
lucernou, sochou, uvažoval. A je také pravdou, že
jehlanovitý nástavec opticky poněkud zeštíhluje
jinak robustní obelisk a že ho tak víc sbližuje se
subtilní gotickou architekturou katedrály sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v pozadí. Právě tento nesoulad
byl jedním z hlavních důvodů někdejších protestů
proti umístění monolitu na III. nádvoří, když jako
vhodnější se navrhovalo monumentální schodiště
v Rajské zahradě nebo Hradčanské náměstí.8

Pomník Praha svým vítězným synům
29. října 1932 byl pod Emauzy mezi dnešním
Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem
práce a sociálních věcí odhalen pomník k poctě
našich legionářů, nazvaný Praha svým vítězným
synům. Jeho architekturu navrhl arch. Bohumil
Hübschmann, sochařskou výzdobu akad. sochař
Josef Mařatka. Ústředním prvkem pomníku byl
vysoký čtyřboký obelisk s podstavcem, kolem
kterého byly rozestavěny bronzové sochy sedmi
francouzských, ruských a italských legionářů a
vpředu socha žena-Vlast věnčící prapor. Obelisk
měřil 10,8 m, byl z mrákotínské žuly a zhotoven
z delší části monolitu, který byl vylomen v Mrákotíně pro Pražský hrad, ale který se v roce 1923
při dopravě ještě nedaleko lomu přerazil. Byl

to jeden z nejzdařilejších a nejlépe umístěných
pražských pomníků vůbec. Pomník byl ale solí
v očích německým okupantům a proto musel být
z jejich příkazu v roce 1940 odstraněn. Sochy byly
odvezeny do Německa a tam roztaveny a zmizel i
obelisk a zbývající kamenné části pomníku.
Zachovaly se však jeho plány a v Muzeu hlavního města Prahy i sádrové modely sousoší a
tak bylo rozhodnuto pomník k 80. výročí vzniku
republiky obnovit. Bronzové sochy odlila slévárna v Horní Kalné, kamenné části v podstatě
v původní podobě obnovila společnost Česká žula
s. r. o. Strakonice. Spodní železobetonové jádro
pomníku je překryto dvoustupňovou širokou
(11 x 11 m) základnou a dvoustupňovým hranolovým podstavcem. Na jeho spodní širší (3,6 x 3,6
m) a 1,1 m vysoké části je z bronzových písmen
sestaven vepředu nápis PRAHA SVÝM VÍTĚZNÝM
SYNŮM, vzadu letopočty 1914–1918. Kolem vyšší
(2,75 m), ale užší (1,7 x 1,7 m) části podstavce
jsou rozestaveny sochy legionářů a ženy. Nejvyšší
a dominantní částí pomníku je obelisk (monolit) o
výšce 11,5 m a základnách 12,75 x 12,75 m dole
a 100 x 100 cm nahoře, kde je ukončen nízkým
jehlancem. Jeho objem je asi 13,3 m3 a hmotnost
asi 35,3 tuny. Jeho spodní 75 cm vysoká část je
obložena deskami s nápisy: vepředu s čtyřverším
z básně Viktora Dyka Země mluví, na ostatních
stranách s názvy slavných bojišt našich legií.
Celková výška pomníku je 16,35 m.
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Všechny kamenné prvky, včetně okolní dlažby,
zhotovila a osadila společnost Česká žula s. r. o.
Strakonice. Použila k tomu namodrale až tmavě šedou porfyrickou žulu vápenickou z vlastních lomů
u Vápenice na Sedlčansku, v hrubě nebo jemně štokované (spodní části) nebo leštěné (obelisk) úpravě.
Pouze obklad vyšší části podstavce se sochami je z
leštěného jihoafrického šedočerného gabra Impala.
Pomník byl slavnostně odhalen, bohužel za minimální pozornosti médií i veřejnosti, 28. října 1998,
přesně sedmdesát let po položení základního kamene jeho předchůdce. Pomník použitým kamenným
materiálem neodpovídá původnímu pomníku, ale
i tak se jedná o jeho zdařilou náhradu.
Pražské obelisky jsou zajímavými a cennými výtvarnými kamenosochařskými díly a proto jsou až
na výjimky nemovitými kulturními památkami nebo
částmi jejich areálů. Setkáváme se s nimi v parcích,
sadech a zahradách, v nádvořích či na veřejných
prostranstvích. Připomínají významné osobnosti
nebo události anebo zdobí jiné stavby a díla. Často
se s nimi setkáváme také na pražských hřbitovech.
						
Václav Rybařík

Fotografie zhotovil autor článku.
Poznámky:
Ve starším překladu (Ruth 1903, s. 291): „… poněvadž
Bohu i císaři a králi svému věrnějším byl než nevěrnost
snésti mohla, od kacířské šlechty z královské kanceláře
na to místo jako na nejjistější smrt byl vyhozen a třemi
olověnými kulemi byl uhozen; avšak, které vzýval, Ježíš a
Maria jako za vůz jemu a za štít byli, a tak neutrpěl škody
větší a větší z pádu povstal“.

1

Podrobný popis sloupu včetně četných latinských nápisů
viz Rybařík, V.: 2014 – Pražské morové sloupy, Epigraphica
et Sepulkralia V.

2

Ze stejného lomu a ze stejné žuly byl v roce 1868 zhotoven
vlastní základní kámen Národního divadla v Praze.
3

Podle Národních listů z 27. 9. 1868 měl ale „plán
podstavce“ vyhotovit architekt Bedřich Tesař.

4

5

V Muzeu hlavního města Prahy uloženy nejsou.

Doklady o stavbě „nábřeží Na Františku a u sv. Petra“ jsou
uloženy v Archivu hlavního města Prahy (MHMP I/Ref. IC,
1922-30, i. č. 161, sign. B 18/2, k. č. 11). Zde je na plánu
č. 89 i plán dotyčné části nábřeží (E) včetně obou obelisků,
bohužel bez dalších informací o nich.
6

Vylomení, dopravě, opracování i vztyčení monolitu byla
věnována mimořádná publicita jak v denním tisku, tak i
v odborných časopisech a natočen byl také dokumentární
film (Jeho Veličenstvo Monolith II.). Z publikací mají
největší význam posmrtně uspořádané (1997) vzpomínky
M. Klementa s podrobným popisem prací a jejich
výkresovou i fotografickou dokumentací.

7

8
Mrákotínský monolit na III. nádvoří Pražského hradu je
ale vlastně náhradníkem ještě většího monolitu. Ten byl
vylomen již v červenci 1923 v lomu firmy Mrákotínské
kamenolomy a stavební podniky a. s. (dříve Jarolím Foit).
Měl délku 18,2 m, střední profil 138 x 138 cm a hmotnost
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91,6 tun. Po vyzdvižení z lomu byl naložen na zvláštní
železniční podvozek a po kolejnicích měl být dopraven do
železniční stanice Telč. Avšak po ujetí prvního asi 1700m
dlouhého úseku 8. září 1923 prasklo oko vlečného lana
a podvozek s monolitem sjel ze svahu dolů a zde narazil
do podvozku s blokem pro monumentální mísu do jižních
zahrad Pražského hradu. Monolit se přitom přerazil na dva
kusy. Delší (11,9 m) byl použit na legionářský pomník pod
Emauzy, kratší (6,3 m) na pomník obětem I. světové války
v Telči.
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Kdo byl Jaroslav Krepčík? Rodák a obyvatel nevelké Telče na Moravě. Jen těžko se dnes o něm
získávají informace. Narodil se 26. 2. 1880 a rozhodl se pro dráhu uměleckou. Sochařinu vystudoval
u Josefa Václava Myslbeka v letech 1900–1904.1 Vedle svého hlavního oboru se však stal také
restaurátorem a grafikem. Vytvořil řadu alegorických postav na fasádách významných budov, s nimiž
se coby „venkovský chasník“ uplatnil i v samotné Praze.2 Kromě těchto menších prací, k nimž dlužno
přičlenit ještě množství drobné plastiky, především plaket, provedl také některé větší projekty.3
Roli restaurátora naplnil v Kuksu a Betlémě, kde v roce 1906 pracoval na sochách Matyáše Brauna,
stejně jako roku 1924 v Jaroměři. Jako vnímavý člověk věrný svému rodišti vytvořil neznámý počet
žánrových grafik z Moravy, hlavně, jak jinak, z okolí Telče a z Českomoravské vysočiny.4 Z literatury
je známo i několik jeho portrétů populárních osob.5
Trochu překvapivé je proto zjištění, že z jeho dílny vyšly i grafiky s námětem staré Prahy, především
jejího asanačního obvodu, shromáždit se jich podařilo (zatím) devět.

1. Tento list je mimo jiné pozoruhodný tím, že prakticky v identickém záběru zobrazuje místo, které zaujalo i
několik dalších umělců (V. Jansa, J. Minařík), totiž bizarní skupinku domů čp. 891-I a čp. 892-I kolem kostela
sv. Ducha ve směru od západu. Pohledově toto uskupení odhalily až okolní demolice. Domky této skupinky byly
zbořeny v roce 1914. Soukromý majetek.
1	Na studijních cestách byl v Itálii (1906) a v Paříži (1930, 1937).
2 Budova pojišt’ovny Continental v Lützovově ul. (dnes Opletalova), Praha 1.
3	Socha sv. Jiří v kostela sv. Mikuláše v Praze, pomník padlým a pomník rodičům v Telči, figurální kompozice Podzim, Léto, Melancholické
děvče, Z lázní, Somnambula, Tanečnice, Leknín, Eva.
4 Motivy a typy z Telče a Českomoravské vysočiny, lepty Srny, Podvečer, Rybáři, Rybolov.
5 Pí. Červená, senátor Gustav Haberman, poslanec V. Beneš.
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2. Větší detail pohledu č. 1, konkrétně dům čp. 892. Muzeum hl. m. Prahy.

památkové kauzy
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3. Variace na stejný námět jako listy č. 1 a 2, ale z výrazně jiného úhlu (od jihu). Muzeum hl. m. Prahy.

4. Lokalita U Staré školy, vlevo dům čp. 156-V zbořený roku 1911. Muzeum hl. m. Prahy.
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5. Motiv ze Střelné ulice, která celá zmizela postupně do roku 1911. Muzeum hl. m. Prahy.
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6. Dvorek domu čp. 890-I U Šišlingů strženého v roce 1909. Muzeum hl. m. Prahy.
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7. Staré mlýny v Petrské čtvrti čp. 1242-II, 1292-II a 1293-II, které zmizely kolem roku 1915. Muzeum hl. m. Prahy.

8. Dům v ulici U Staré školy čp. 155-V zbořený v roce 1911. Soukromý majetek.
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9. Dům v Cikánské ulici čp. 898-I zbořený v roce 1905. Soukromý majetek.
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Stará a nová situace zástavby kolem kostela sv. Ducha.

Položky U Staré školy (č. 4) a Staré mlýny v Petrské čtvrti (č. 7) nesou rukou psané datum 1900,
které nelze ověřit. V tom roce bylo Krepčíkovi dvacet
let a začínal v Praze studia u J. V. Myslbeka, takže
zcela vyloučeno není. Pokud by měla být datace
oněch tří listů autentická, potvrzovala by velký
autorův talent a překvapivou grafickou zkušenost.
Jinak v Praze Krepčík jako grafik nesporně působil v letech 1909–1911, což dokládají listy první,
druhý a třetí.
Vladimír Volf

Literatura:
TOMAN Prokop: Slovník výtvarných umělců
DOLENSKÝ Václav: Moderní česká grafika 1912
HARLAS František X.: Sochařství 1908
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Cena Ď pro Klub Za starou Prahu

Snímek z předání Ceny Ď představitelům Klubu Za starou Prahu na jevišti Národního divadla. Zprava Běla
Gran Jensen, Martin Krise, Jan Bárta, kardinál Dominik Duka, vlevo s mikrofonem Richard Langer, moderátor a
spolupořadatel celé akce.

V letošním roce se Klub Za starou Prahu stal
laureátem ocenění, které má lapidární název „Cena
Ď“. Tato cena byla založena v roce 2001 a každoročně je udělována mecenášům kulturních institucí,
dobrodincům v oblasti zdravotnictví a charity a též
za morální vzor. Klub Za starou Prahu, který byl
nominován členkou kolegia Ceny paní Bělou Gran
Jensen (prezidentka Hnutí Na vlastních nohou
Stonožka), v letošním roce obdržel právě Cenu Ď
za morální vzor.
Vyhlášení výsledků v letošním XIV. ročníku Ceny
Ď se konalo 24. června 2014 tradičně v Národním
divadle. Klub Za starou Prahu byl zastoupen mís-

topředsedou Ing. arch. Janem Bártou a členem
domácí rady Ing. arch. Martinem Krisem. Na
prknech Zlaté kapličky se sešli s navrhovatelkou
paní Gran Jensen a patronem ceny Ď kardinálem
Dominikem Dukou.
Klub Za starou Prahu si v celé své historii velmi zakládal na etických principech a nezištnosti
své práce, udělené ocenění je proto zaslouženým
poděkováním nejen současnému vedení, ale především všem jeho předchůdcům, kteří se v Domácích
radách a v předsednictvu Klubu za sto čtrnáct let
jeho nepřetržité existence vystřídali.
                  redakce
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Přednáškové, kulturní a společenské aktivity
Klubu Za starou Prahu
od května do října 2014
Jarní období již bývá v návštěvnosti přednášek tradičně slabší. Letošní jaro se ale tomuto trendu díky
atraktivnosti pořadů vymklo a téměř na všech akcích byl sál plně obsazen.

Křest knihy Experimentální sídliště Invalidovna v Juditině věži

Květnový program zahajovala přednáška o lidové
architektuře rumunského Banátu, architektuře,
která je zatím nepříliš prozkoumaná, ale překvapivě dobře dochovaná. Výsledky své práce přišli
představit dámy a pánové Ing. arch. Václav Fanta,
Bc. Alena Rákosníková, RNDr. PhDr. Markéta
Šantrůčková, Ph.D., Ing. arch. Jakub Čermák, Ing.
arch. Adéla Poubová a Vojtěch Ružbatský.
O týden později se téma přednášky vrátilo zpět
do Prahy, na Malou Stranu a od paní PhDr. Jarmily
Čihákové jsme se například dověděli, že první ulice
Malé Strany měly dřevěný povrch. Tématem přednášky byly objevené střípky uliční sítě Malé Strany.
Zájem o přednášku byl překvapivě velký, dohodli
jsme se tedy s paní doktorkou, že téma archeologie
Malé Strany někdy zopakujeme. Červen zahajovala beseda naší paní předsedkyně, paní PhDr.
Kateřiny Bečkové, o její knize Továrny a tovární
haly III. Hovořilo se o mnoha továrnách, které již
dávno zanikly nebo mají jiné využití. A samozřejmě nemohly chybět ani hašlerky, protože se mimo

jiné hovořilo i o továrně Fr. Lhotský – továrna na
cukrovinky, kde mají hašlerky svůj počátek. Velmi
zajímavá byla i přednáška pana ing. arch. Radima
Gábora o pražském Výstavišti. Představil celý vývoj výstaviště od Jubilejní výstavy roku 1891 přes
prvorepublikové záměry, jeho rozšíření po světové
výstavě v Bruselu roku 1958 a postupnou ztrátu
jeho významu od 90. let dvacátého století. Poslední červnovou přednášku proslovil pan RNDr. Jan
Fábry a věnoval se v ní geometrickým vztahům v
některých Santiniho stavbách a jejich vztahu ke
křet’anskému platonismu.
V červnu se uskutečnil koncert barokní hudby.
Pánové Lukáš Vytlačil na barokní flétny a Lukáš
Vendl na cembalo provedli několik skladeb vrcholného baroka. Koncert však měl bohužel velmi
malou návštěvu. Duchovní autor cyklu Hudba ve
věži Lukáš Vytlačil se proto rozhodl po pěti letech
tento cyklus pro malý zájem diváků ukončit.
Hovory o Praze, které se konají v Národním
technickém muzeu, měly v květnu na programu
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Veletrh Památky 2014: stánek knihkupectví Juditina věž

přednášku paní PhDr. Evy Ryšavé o malíři Adolfu
Kašparovi, který byl mimo jiné i autorem druhé
legitimace Klubu Za starou Prahu z roku 1906.
Červnové Hovory pak měly ráz slavnostní – věnovaly se kulturním vztahům Prahy a Cách v historii
a současnosti. K tématu hovořila řada významných
osobností.
Podzimní programový blok letos zahajoval ing.
Václav Jandáček v Hovorech o Praze přednáškou
o střešní krajině Prahy a dalších historických měst.
V Juditině věži jsme zahajovali podzim křtem knihy
Experimentální sídliště Invalidovna. Autorem je
mladý historik architektury pan Mgr. Ladislav Zikmund-Lender a ve svém útlém díle se zabývá vším,
co souviselo s tímto projektem. Kniha je již téměř
rozebrána. Pokud se na vás nedostalo, nezoufejte,
snažíme se na únor připravit besedu s lidmi, kteří se na projektu sídliště podíleli. O několik dnů
později hovořil pan profesor Jan Bažant o vzniku,
podobě a výzdobě Belvedéru na Pražském hradě.
Říjnový program byl vskutku pestrý. Museli
jsme přistoupit ke konání přednášek i v jiný den,
než je pondělí, protože někteří přednášející, o které
jsme velmi stáli, k nám v pondělí přijít nemohou.
Prvním z nich byla paní Mgr. Radmila Veselá,
Ph.D., která hovořila o francouzském architektu
Augustu Perretovi, prvním kdo využil železobeton
jako výrazový prostředek. Původně bylo toto téma
naplánováno do tří přednášek, ale již je jasné, že
pro svoji obsáhlost bude pokračovat i na jaře. Z

jiného soudku byla přednáška pana PhDr. Jana
Seidla o týden později, který hovořil o Praze ve
spojitosti s queer komunitou a představil současně neobvyklého průvodce městem Teplá Praha.
V následující přednášce jsme se vrátili v čase zpět
o několik století zpět. Pánové Mgr. Jan Havrda a
PhDr. Michal Tryml představili výsledky své mnohaleté práce na archeologickém výzkumu středověké osady Nebovidy, dnes součásti Malé Strany.
Říjnový program ve věži uzavíral pan architekt Jan
Bárta, který hovořil o materiálech, technologiích
a průzkumech barevnosti fasád. Říjnové Hovory o
Praze v sále Národního technického muzea měly
název K historii a současnosti Pražského Jezulátka
a paní Mgr. Julie Mazúrková hovořila o nových
objevech při restaurování kostela.
V říjnu se uskutečnily i dva koncerty. V prvním
z nich hrál pan Tomáš Hála na varhanní pozitiv
a zpívala paní Zuzana Kopřivová. Na programu
byly skladby skladatelů působících na italských a
francouzských dvorech kolem roku 1400. I druhý
koncert se věnoval středověké hudbě. Rodinný soubor pana Vlastislava Matouška Schola Specialis
Familiae provedl skladby z Codexu Specialnik ze
14. století. Poutavé na koncertu bylo, že byl provázen i zasvěceným komentářem a že jsme mohli
vidět dobové nástroje nebo jejich repliky. Nebyl
to ojedinělý koncert, soubor i my máme zájem
na pokračování, mohu tedy návštěvu některého
příštího vřele doporučit.
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Veletrh Památky 2014: přednáška studentů ze Studentské památkové mise

Již tradičně se Klub Za starou Prahu účastnil veletrhu Památky 2014, kde prezentoval své odborné
knihkupectví. Expozice byla letos ale rozšířena o
prezentaci programu Studentská památková mise,
jehož je Klub spoluorganizátorem a jehož cílem je
vyhledávání objektů v Praze vhodných pro prohlášení kulturními památkami mimo území památkové rezervace. Studenti měli na veletrhu i přednášku

a o jejich projekt byl zájem. Obě části naší expozice
byly úspěšné. To ostatně mohou mnozí z vás, kteří
veletrh navštívili, posoudit sami.
Počet členů Klubu Za starou Prahu se utěšeně
zvyšuje – za měsíce květen až září do Klubu vstoupilo 23 nových členů, řady Klubu opustili jen čtyři
členové.
Jaroslav Navrátil
Fotografie zhotovil autor článku.

: ZA STAROU PRAHU :
Expediční cesty Domácí rady Klubu
Za starou Prahu
Liberec: 31. 5.–1. 6. 2014
Návštěva galerie v Císařských lázních. Prohlídka areálu a zvláště přístavby depozitáře, laureáta hlavní ceny
Klubu Za starou Prahu za novou stavbu za rok 2013.

Lanškroun, Mohlenice: 2.–3. 8. 2014
Prohlídka dvou staveb architekta
Přemysla Kokeše, které byly v minulosti
oceněny v rámci Ceny Klubu Za starou
Prahu za novou stavbu v historickém
prostředí.
Dům na náměstí v Lanškrouně byl
vítězem v roce 2008, dům Kovárna
v Mohelnici byl nominantem v roce
2013.

Architekt P. Kokeš v rozhovoru s účastníky
výpravy.

VÝSTAVA / EXHIBITION
DÍLA DVORNÍCH UMĚLCŮ RUDOLFA II.
Z ČESKÝCH SOUKROMÝCH SBÍREK
THE MASTERS OF RUDOLF II’S ERA –
WORKS OF ART BY COURT ARTISTS OF
RUDOLF II
IN CZECH PRIVATE COLLECTIONS
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
THE CITY OF PRAGUE MUSEUM
NA POŘÍČÍ 1554/52, 180 00 PRAHA 8 – FLORENC
DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ 9 – 18 HODIN
TUESDAY – SUNDAY 9 A.M. – 6 P.M.

www.muzeumprahy.cz

RUDOLFÍNŠTÍ MISTŘI
12. 11. 2014 – 29. 3. 2015

