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: ZA STAROU PRAHU :

„Mezi Štvanicí
a Blankou“
Dne 5. 5. 2011 uspořádal Klub Za starou Prahu
ve spolupráci s Pražskou
paroplavební společností
tiskovou konferenci
na parníku Vltava,
aby upozornil na zamýšlené stavební proměny
pražských břehů.
Nejen z koňského hřbetu, ale
též z kapitánského můstku
parníku Vltava je krásný pohled na boží svět.
Foto Kamil Varcoller
Konferenci moderovala předsedkyně Klubu K. Bečková. Uprostřed ředitel Pražské paroplavební společnosti Dušan Sahula,
vpravo jednatel Klubu Richard Biegel. Foto Kamil Varcoller

Maninské předmostí Libeňského mostu s výškovou stavbou Lighthouse. V popředí parcely projektovaného komplexu Tower City
Holešovice v dvojnásobné výšce. Foto Jaroslav Navrátil
U mikrofonu se střídali autoři
článků speciálního čísla našeho „vltavského“ Věstníku
(3/2010). Zde Jakub Bachtík.
Foto Jaroslav Navrátil

Nový Trojský most je již ve
stavbě. Foto Kamil Varcoller
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Praha v pozdní době developerské
Pojem urbanismus by neměl být pro pražské komunální politiky cizím slovem. Chtějí-li se však
přibližovat vidině harmonického města, přívětivého k obyvatelům i návštěvníkům, musí občas učinit
rozhodnutí, které s rozumnou velkorysostí provětrá obecní kasu a místo ekonomické návratnosti zvolí jako kritérium úspěšnosti spokojenost obyvatel. Ctihodní otcové (a matky) hlavního města
i jeho městských částí se však tváří, že mnohem důležitější je image „dobrého hospodáře“, kterou sice
předvádějí s notorickou nepřesvědčivostí, ale v jejímž zájmu každou píd’ obecního pozemku přislíbí
developerům dychtícím po jakémkoli zastavitelném úhoru.
Je vážně nutné projektovat sídliště na Rohanském ostrově, který mohl být unikátní kombinací Letné
a Stromovky pro okolní lidnaté části Prahy? Je nutné zahustit území mezi hradčanskými šancemi
a střešovickými vilami osmi novými bytovými domy? Už přeci dávno není nedostatek bytů! A přesto
v každé městské části evidují místní aktivisté nejméně desítku ploch, kde obyvatelé bojují o park,
hřiště, pobytový trávník, ale místní radnice preferuje novou zástavbu. Zbytkové proužky území, které
pak kolem zbudou, možná developer se slávou upraví jako tzv. „zeleň“ – asfaltovou promenádu s cyklostezkou vroubenou alejí stromů v kontejnerech, ale to at’ si nechá, tam nezacvrliká ani vrabeček,
protože ani ten nepochopí, že má jít o přírodu.
Doznívající krize donutila developery redukovat portfolio zamýšlených projektů, zbrzdila překotnou
zástavbu několika cenných lokalit a převisem nabídky nových bytů nad poptávkou naznačila, že tučná
minulá léta se asi hned nevrátí. Že se z toho poučí developeři, očekávat nelze, že se ve svém současném
personálním nastavení poučí městská reprezentace, si nedokážu představit ani ve snu.
Ach jo, zas žádné leháro…

Kateřina Bečková
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Památkové
kauzy
akce
pro veřejnost

Hovory o Praze
Hovory o Praze se konají jednou za měsíc vždy v pondělí v 18 hodin.
Od září 2011 na novém místě, a to v přednáškovém sále Národního technického muzea.

AKce pro veřejnost v Juditině věži
Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách
v knihkupectví Juditina věž.
Juditina síň, Mostecká 1 (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v 18 hod., pokud
není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

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

Domácí rada Klubu Za starou Prahu pro rok 2011:
PhDr. Kateřina Bečková – předsedkyně
Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr – místopředsedové
Jakub Bachtík, Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (jednatel), Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., Mgr.
Lucie Ernstová, Ing. Václav Jandáček, doc. Ing. arch. František Kašička, Mgr. Blanka Kynčlová, Mgr. Michal
Novotný (tajemník), Pavla Priknerová, Mgr. Kateřina Samojská, Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý, Ing. Karel
Zeithammer – členové
Marek Foltýn, Martin Micka – revizoři
Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 18 hod.
v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.
Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1
Návštěvní hodiny: vždy ve středu 15-17,30 hod.
Telefon: 257 530 599
E-mail: zastarouprahu@seznam.cz
Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
Stránky na Facebooku: Juditina věž, Klub Za starou Prahu, Nebourejte dům Václavské náměstí 47

Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2011 je stanoven takto:
450 Kč (základní), 250 Kč (studenti, důchodci), 100 Kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena
a nedostává vlastní Věstník), nad 999 Kč (člen - mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1 (pondělí - sobota 10-18 hod.),
kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu Klubu.
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Památkové kauzy

Nádraží mezi obry
Vyšehradské nádraží se možná dočká rekonstrukce. Cena za záchranu památky ale bude
vysoká: vedle historické budovy mají vyrůst dva šestipodlažní prosklené domy.
Před čtyřmi lety se zdálo, že dlouho chátrající nádraží Vyšehrad konečně potkalo štěstí. Po letech
majetkových sporů a neúspěšných pokusů o prodej se budova i s okolními pozemky dostala do
rukou soukromého investora, který jí měl vrátit život. Nový majitel, firma TIP Estate, ale začala práci
demolicí památkově chráněné čekárny a nepovoleným kácením zeleně. A loni projednávaný projekt
rekonstrukce a dostavby nádraží naděje na důstojné využití památky opět o něco zmenšil.

Nádraží Vyšehrad, současný stav hlavního průčelí…

Nádraží jako svědek vzniku velkoměsta
Historie vyšehradského nádraží je nedílně spojena
s příběhem rozvoje Albertova a odlehlé části Nového Města v někdejším údolí Botiče. Oblast kolem
ulice Na Slupi, kde existovalo významné osídlení
už za románských dob, zapojil Karel IV. do svého
velkolepého založení Nového Města. Místo tedy bylo
uprostřed hradeb, nicméně na příchod skutečného
městského života si muselo pár století počkat. Pozemky jižně od Karlova náměstí byly spíše územní
rezervou, kde byly v podstatě až do 19. století hlavně zahrady, vinice, louky a osamocené komplexy
klášterů. Výjimku tvořila jen osada Podskalí, která
zabírala úzký pás zástavby podél řeky, a zástavba
pod Vyšehradem.
Předzvěstí změn blížících se od staré Prahy
k Vyšehradu, byla právě stavba železnice. Roku
1972 údolí Botiče protnuly koleje Spojovací dráhy,
která propojila smíchovský břeh s Výtoní a Hlavní

nádraží s nádražím Smíchovským. Vlaková stanice tu vznikla už tehdy, ale sloužila jen nákladové
dopravě – trat’ totiž zatím vedla víceméně nezastavěnou krajinou, takže o případné pasažéry tu
byla nouze.
To se ale mělo brzy a velmi překotným způsobem změnit. Roku 1883 byl Vyšehrad připojen
k Velké Praze, takže volné pozemky dnešního
Albertova se najednou ocitly nikoliv na okraji, ale
uprostřed Prahy – která navíc měla neukojitelnou
potřebu dále se rozšiřovat. O desetiletí později už
sem od Karlova náměstí doléhal ruch asanace a
přestavby Nového Města a bylo jasné, že ani údolí
Botiče nezůstane beze změny. Ta se udála velmi
rychle: od severu přicházela poasanační výstavba, od Nuselského údolí nová výstavba činžáků
a přímo u ulice Na Slupi se Praha rozhodla zhotovit ambiciózní urbanistický projekt: univerzitní
areál Albertov, jehož první plány vznikly mezi lety
1901–1904.
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Budoucí Albertov na Jüttnerově plánu Prahy (kolem 1816).
Přibližná poloha nádraží vyznačena žlutým obdélníkem.

Univerzita, činžáky i výstavní rezidenční domy –
na někdejších odlehlých loukách na okraji Prahy
vzniklo moderní město, kterým navíc vedla železnice. Není divu, že, i když byla původní provizorní
budova nádraží v roce 1891 a 1899 rozšířena,
nemohla nově vzniklé čtvrti stačit. V letech 19041905 proto vznikla podle velkorysého návrhu neznámého architekta (v literatuře se objevují úvahy
o Janu Vejrychovi nebo Antoninu Balšánkovi) stavba dnešního vyšehradského nádraží, památka, která navzdory nynějšímu žalostnému stavu patří mezi
vůbec nejkrásnější pražská historická nádraží.
O výpravnosti návrhu svědčí už jeho skladba: ze
středního dvoupatrového pavilonu, po jehož stranách jsou ještě souměrně připojena patrová křídla,
vystupují dva věžové rizality tvořící jakési pylony
kolem středního vstupu. Každý z rizalitů má vlastní
střechu i náznak atiky a štítu, takže střechu hlavní
budovy tvoří působivá skladba štítů a stříšek, které
vytvářejí charakteristický členitý profil nádraží.
Zároveň také zvýrazňují gradaci celé architektury
k ose středního pavilonu. Nádraží tak je působivou
a přirozeně začleněnou dominantou celého blízkého
okolí – místo před nádražím tvoří i přes stísněné
rozměry jakési vstupní nádvoří ovládané zjevem
nádražní budovy. Prostorově vyvinuté rizality
opatřené štíty ze všech stran a bohaté plastické
členění fasády pak umožňují působivý pohled
i ze stran, odkud se k nádraží přichází nejčastěji.
Největší kvalita budovy ale spočívá v bohatém a
nápaditém dekoru: na fasádě jsou živě kombinovány historizující prvky s tvary odvozeným ze secese;
dřevěná konstrukce nástupiště a dnes už bohužel

neexistující hrázděná čekárna byly zdobené celou
řadou tesařských detailů a umělecko-řemeslných
prvků. Není proto divu, že tato mimořádně hodnotná stavba byla 19. 12. 2000 zapsána na seznam
nemovitých kulturních památek.

Prodáme chátrající nádraží. Zn: Žádný spěch
Zápis mezi památky byl jednou z mála pozitivních
věcí, které budovu nádraží za dlouhá léta potkaly. Už v 60. letech totiž přestala sloužit osobní
přepravě. V letech 80. sice prošlo nádraží velkou
rekonstrukcí, ta ale nedopadla nejlépe, a navíc
stále nebyla vyřešena otázka, co vlastně s budovou
podniknout. Nádraží tak v podstatě od 80. let trpí
soustavným chátráním.
V minulých letech přitom už několikrát svitla
naděje na změnu k lepšímu. O budovu nádraží mělo
zájem několik investorů a jeden z nich se nakonec
dostal velmi blízko k uskutečnění svého projektu.
Společnost Nádraží s. r. o. měla v úmyslu vybudovat
zde multikulturní centrum: galerii, knihkupectví,
kavárnu a restauraci. Roku 2000 podepsala s Českými dráhami nájemní smlouvu a začala s přípravnými pracemi. Na konci téhož roku je ale zpomalilo
zapsání nádraží na seznam památek (ani tento
projekt asi nebyl k budově nádraží nejcitlivější) a
v následujících letech přípravy projektu ustaly definitivně: v roce 2003 došlo k transformaci Českých
drah, ze kterých se staly dvě firmy – České dráhy
a Správa železniční dopravní cesty. Tyto dvě firmy
začaly o dříve společný majetek vést spor. Možnost
jakéhokoliv nakládání s nádražím přitom zastavily,
dokud nebude celá věc vyřešena.
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Počítačová vizualizace projektu publikovaná v dubnu 2009 na Novinky.cz (http://www.novinky.cz/bydleni/
reality-a-finance/166797-praha-2-nesouhlasi-s-navrhem-zastavby-u-byvaleho-nadrazi-vysehrad.html)

Spor skončil až o tři roky později a jeho vítěz,
České dráhy, se rozhodly pro překvapivý krok:
nehledě na původního nájemce vypsaly výběrové
řízení na prodej budovy. V té době už o získání
nádraží usilovala i Praha 2, která zde chtěla vybudovat městské kulturní centrum. ČD ale jednání
s městem odmítly s tím, že probíhá výběrové řízení.
Jeho vítězem se stala firma TIP Estate, která v půli
roku 2007 objekt i okolní pozemky od ČD odkoupila
a vlastní je dodnes.

Památka na obtíž
Kdo se těšil, že se nádraží konečně začne opravovat,
musel být zklamán. Firma od počátku nekomunikovala s novináři ani s městem. A místo rekonstrukce v únoru 2008 nechala strhnout památkově
chráněnou, hrázděnou budovu čekárny mezi kolejemi, za což jí byla udělena tehdy nejvyšší možná
(ale pochopitelně směšná) pokuta sto tisíc korun.

Od března stejného roku začala TIP Estate spolupracovat s ateliérem Omikron-K Martina Kotíka,
který měl za úkol připravit projekt rekonstrukce
budovy. Studie byla zveřejněna loni a skrývala
značné překvapení: z rekonstrukce se totiž vyklubala dostavba dvou výškových budov po stranách
původní historické stavby. Náplň projektu mají tvořit kanceláře, wellnes centrum, obchody a garáže.
Že je zde historická památka spíše zbytným prvkem
potvrzuje i fakt, že budova nádraží má sloužit převážně pro zázemí a šatny. A nejen to – mezi pěti,
respektive šesti podlažními domů, které tvoří dvě
kompaktní, stroze členěné hmoty, se z původního
monumentálního nádraží stává neškodná ozdoba,
polárkový dort mezi skleněnými obry.
Výtvarné zpracování nových domů je navíc, alespoň z mého pohledu, velmi problematické. Vlevo
skleněný kubus s nalepenými pásy tmavé fasády
s rádoby hravě rozesetými fazolkami oken. Vpravo
čtveřice masivních tmavých desek přeskládaných

Schematická kresba podle definitivního návrhu projektu od ateliéru Omikron-K. Návrh byl zveřejněn a projednáván
v rámci řízení o územním rozhodnutí na Praze 2.
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Nádraží dosud ulici Svobodova dominuje. Brzy ale možná bude jen drobným článkem v hradbě skleněných fasád

přes sebe, s okny rozesetými ještě o něco hravěji.
Víc než o tvůrčí nápady zde podle mě šlo o snahu
fasádu nějak rozdrobit, aby byla odvedena pozornost od mohutnosti obou novostaveb.
Stavba tak není problematická jen vůči vlastní
památce, ale i vzhledem ke svému okolí. Nejenže
zanikne dosavadní urbanistická situace vyústění
ulice Svobodovy do ulice na Slupi, která byla určována právě solitérní dominantou nádraží. Projekt
také zazdí pohled na Vyšehrad z okolních ulic a

naopak při pohledu z Vyšehradu půjde o novou
nežádoucí dominantu v pohledu do botičského
údolí. Bez významu také není námitka, že velikost
novostaveb spojených s komerčním využitím bude
tvořit pro dosud relativně intimní místo nežádoucí
zátěž z hlediska obsluhy a dopravy.
Přes výše zmíněné připomínky a přes vyjádření
NPÚ, který projekt povolil s řadou zásadních podmínek (jednou z hlavních bylo to, že rekonstrukce
památky začne dřív než stavba nových budov) pa-

Volná místa po stranách nádraží mají být zastavěna: jak je patrné, novostavby budou dobře vidět i z několika míst
Vyšehradu (pohled ze severovýchodního bastionu Vyšehradu).
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mátkový odbor Magistrátu záměr investora schválil
bez zásadnějších připomínek (rozhodnutí se rozsáhle věnuje víceméně jen požadované barevnosti
fasády nádraží). Proti záměru se ale postavily jak
občanská sdružení jako Ateliér pro životní prostředí a Praguewatch, tak samotná městská část
Praha 2. Projekt proto nedostal územní povolení a
v tuto chvíli Magistrát zpracovává odvolání, které
proti tomuto rozhodnutí investor podal. Klub se
k postoji zmíněných občanských sdružení přidal
v únoru tohoto roku stanoviskem uvedeným na
konci článku.
Nádraží Vyšehrad je skutečně v dezolátním a
havarijním stavu, který nesnese dlouhý odklad
rekonstrukce. Na první pohled se proto může zdát,
že bránit projektu, jehož součástí přese všechno je

i záchrana památky, nedává moc smysl. V tomto
případě se ale zanikající památka stává rukojmím,
které má zajistit schválení předimenzovaného záměru, který by jinak byl uprostřed pražské památkové rezervace nepřípustný. Vzhledem k tomu, že
tento projekt by negativně ovlivnil i vztahy ve svém
širším okolí a vzhledem k tomu, že by jeho schválení představovalo výrazný precedent v rámci celé
rezervace, nezbývá, než se proti němu postavit.
Odpovědnost za stav nádraží nesou bývalí majitelé, kteří jej neschopností zajistit byt’ nejzákladnější
údržbu dovedli na pokraj zkázy, i majitel současný, který místo urychlené rekonstrukce památky
využívá havarijní stav k prosazování památkově a
architektonicky mimořádně sporných projektů.

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k záměru
rekonstrukce a dostavby budovy čp 86/VI
bývalého nádraží Praha-Vyšehrad

tí rušivě a uzavírá jej nově zbudovanou, masivní
frontou hmot.
3. Ztvárnění projektu ignoruje své okolí. Architektura nově navržených staveb se nepokouší
pracovat ani s budovou nádraží, ani s architektonickým kontextem jeho okolí. Různorodé použité
prvky (střídání skla a plné stěny na fasádě, různé
tvary oken apod.) vzbuzují dojem, že mají pouze
zastřít mohutnost a blokovost připravovaných novostaveb. V důsledku tak navržený projekt působí
rušivým, ke svému okolí arogantním dojmem, aniž
by do daného prostoru zároveň vnášel výraznou
novou architektonickou hodnotu.
4. Nové objekty navíc narušují pohled na
Vyšehrad. Hmota plánovaných novostaveb zamezí malebnému a pro místo charakteristickému
pohledu na Vyšehrad z ulice Na Slupi. Zároveň lze
očekávat, že se nové domy budou výrazně uplatňovat i při pohledu z Vyšehradu na Albertov.
5. Nádraží Vyšehrad a jeho okolí se nachází
na území památkové rezervace hlavního města Prahy, která je součástí světového dědictví
UNESCO. Ohled na kontext v místě případné novostavby a důraz na přiměřenost architektonického
výrazu je zde výslovně dán vládním nařízením.
Navíc by zde z principu měla při schvalování projektů platit ta nejpřísnější architektonická kritéria.
Navržený projekt nároky dané památkovou rezervací nesplňuje, a přesto byl schválen magistrátním
Odborem kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a dostal se až do fáze řízení o stavebním povolení. Klub Za starou Prahu to považuje za další
z řady selhání památkových orgánů Magistrátu
a za projev neustále opakované nekoncepčnosti
Magistrátu hl. města Prahy v přístupu k vlastní
památkové rezervaci.
Z uvedených důvodů Klub Za starou Prahu
s navrhovanou podobou projektu nesouhlasí.

Klub Za starou Prahu se seznámil s projektem,
na kterém k tomuto účelu pracoval od roku 2008
ateliér Omicron-K pod vedením architekta Martina
Kotíka. Projekt kromě rekonstrukce nádraží zahrnul i výstavbu dvou nových několikapatrových
budov po stranách stávající budovy, které jsou
s ní spojeny přízemním traktem: šestipodlažní novostavba vlevo (západně) od nádraží doplňuje blok
staré zástavby, kdežto pětipodlažní objekt na pravé
(východní) straně je nově vzniklým solitérem, který
hmotou i výškovými rozměry konkuruje samotné
stavbě nádražní památky.
Klub Za starou Prahu zaujal k navrhovanému
projektu následující stanovisko:
1. Navrhovaný projekt je vzhledem k nádraží
hmotově předimenzovaný. Dvojice pěti, respektive šestipodlažních staveb, tvoří vzhledem ke staré
budově nádraží nepřípustně mohutnou dvojici
hmot. Platí to zejména pro novou solitérní stavbu po
pravé straně nádraží, která tvoří souvislý blok tvrdě
kontrastující s jemně členěným reliéfem památky.
Původní nádraží tak přichází o svou roli místní
dominanty a stává se pouhou dekorativní výplní
mezi dvěma dominantními novostavbami.
2. Navržený projekt nevratně narušuje komorní ráz místa kolem nádraží. Investor avizovanou
rekonstrukci památky očividně využil jako záminku
pro extenzivní komerční zástavbu okolních volných ploch a zeleně. Ulice Svobodova s výstavnými
historizujícími domy dosud tvořila široké předpolí
budově nádraží a vytvářela zde uzavřený ale vzdušný a komorní prostor pointovaný nádražím. Místo
toho, aby navrhovaný projekt specifický ráz místa
respektoval a doplnil, vstupuje do něj svou velikos-

Jakub Bachtík
fotografie a kresba autor
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Václavské náměstí 47 – obava z demolice trvá
Koncem minulého roku byla nejžhavější památkovou kauzou zamýšlená demolice domu čp.
1601 na Novém Městě, Václavské nám 47 na nároží Opletalovy ulice. Klub Za starou Prahu, jak
informoval náš Věstník č. 2/2010, vydal své Stanovisko, k případu byla natočena reportáž v televizním
cyklu Reportéři ČT a informace o záměru proběhla téměř všemi médii, v internetovém zpravodajství
navíc za hojné účasti diskutujících. Co se ale dělo dál? Ustoupil investor pod tímto tlakem od
kontroverzního úmyslu demolice?
Čelní pohled
na průčelí
domu čp. 1601
z Václavského
náměstí.
Foto Lukáš
Beran, 2010.

Klub Za starou Prahu se obrátil 8. listopadu
2010 s podnětem k Památkové inspekci Ministerstva kultury ČR, která podnět uznala za oprávněný
a postoupila jej k správnímu řízení Odboru památkové péče MK ČR. Ten svým Rozhodnutím ze
dne 5. ledna 2011 potvrdil verdikt o nezákonnosti
závazného stanoviska Odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy a
v rámci své pravomoci jej zrušil. Hlavní argumenty
byly tyto:

1. Magistrát se nevypořádal se skutečností, že
Národní památkový ústav jako odborná složka státní památkové péče záměr investora předtím zamítl.
Magistrátní stanovisko svůj protikladný postoj vůči
odborné složce státní památkové péče nejen nezdůvodnilo, ale ani se o zdůvodnění nepokusilo.
2. Magistrát se naopak zaobíral natolik podrobně neodůvodněnou obhajobou záměru,
že investorem předložený několikastránkový
rozbor doslovně (!) převzal do textu samot-
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ného odůvodnění magistrátního souhlasu.
3. Poslední upravenou verzi stavebního záměru,
kterou žadatel předložil, magistrát Národnímu
památkovému ústavu ani neukázal. (Asi někdo
nechtěl projednávání zdržovat dalším marným
pokusem přesvědčit odborný památkový orgán
o prospěšnosti demolice.)
Bohužel výše uvedená pochybení, která
byla příčinou zrušení magistrátního závazného
stanoviska ministerstvem kultury, jsou jen administrativního rázu a nové „kolečko“ schvalovací procedury je může snadno odstranit. Názor Národního
památkového ústavu, který s demolicí nesouhlasí,
podpořil argumenty ve svém vyjádření i znalec české moderní architektury profesor Rostislav Švácha,
jehož text uvádíme níže.
Kauzu sledujeme i nadále.
				

Kateřina Bečková

Studie holandského
architekta Ericka van
Egeraata, která vznikla
pravděpodobně na
objednávku investora,
proběhla českými médii a
svou neschopností jakkoli
respektovat prostředí
náměstí a historického
města vůbec vyděsila
i příznivce avantgardní
architektury.
(Vizualizace byly převzaty
z webových stránek
www.eea-architects.com.)

Vyjádření k architektonické hodnotě domu čp.
1601/II v Praze-Novém
Městě, Václavské náměstí
47, Opletalova 1
Architektura domu čp.
1601 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy
ulice měla velký podíl na
utváření definitivní podoby
horní části Václavského náměstí. Domu, postavenému
původně firmou Jechenthal
a Hněvkovský v roce 1880,
dala konečnou formu přestavba z roku 1920, při
které se podle projektu
předního pražského archi-
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tekta první poloviny 20. století Bohumíra Kozáka
(firma Dušek-Kozák-Máca) objekt navýšil o dvě
patra a dostal nová průčelí.
Dům čp. 1601 měl původně nárožní věž, podobně
jako jiné pražské domy z období historismu, které
stály v nárožních pozicích. Bohumír Kozák si však
patrně uvědomil, že prvek věže nevhodně konkuruje dominantě Václavského náměstí, Národnímu
muzeu. Jako první ze všech architektů, kteří ve
20. století navrhovali pro tento prostor novostavby nebo přestavby, se věž u své úpravy domu čp.
1601 rozhodl vypustit. Nároží, nepříliš vzdálené od
muzejní budovy, tak dostalo klidnou blokovitou
formu. Projektant nedalekého paláce Fénix čp.
802 (1928-1930) na protější straně Václavského
náměstí, Josef Gočár, i autoři domů mladších
v blízkém okolí vycházeli nepochybně z téže úvahy
a ani oni neopatřili svá díla věžemi. Velmi dobře se
též Kozákovi podařilo odhadnout výšku nástavby
domu čp. 1601, která určila hladinu výšky nových domů v celé horní polovině náměstí a stala
se pro ně regulativem. Respektoval ji opět protější
Gočárův palác Fénix, palác Avion (dnes Neoluxor,
čp. 820, 1924-1926), v téže uliční frontě jako dům
čp. 1601 a taktéž od Bohumíra Kozáka, sousední
hotel Jalta (čp. 818, 1954-1958) od Antonína Tenzera i mnohé další nové objekty. Nesporný význam
Kozákova počinu pro urbanistický vývoj Václavského náměstí se dodnes pojí s jeho stabilizační
rolí v průhledech náměstím k Národnímu muzeu
i směrem k Můstku.
Architektonické ztvárnění fasád domu čp. 1601
se zdá být velmi jemné, nevtíravé, nenápadné.
A přece i ono představuje zajímavý příspěvek ke
stylovému repertoáru pražské architektury brzy
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po vzniku Československé republiky v roce 1918.
Kozák si tu stanovil za cíl podobné téma, jaké se už
objevuje u staveb pražského kubismu z let 19121914, navodit pomocí zkosených či šikmo vytáčených prvků iluzi vysokého pilastrového řádu, aniž
by autor klasické tvarosloví přímo citoval. Dosáhl
tak úspěšné syntézy kubismu a neoklasicismu.
Jako projev kubismu též vyznívá tvarování nároží,
do něhož architekt zapojil oba polygonální arkýře.
K  zabstrahovanému neoklasicistnímu tvarosloví
se naopak hlásí forma hlavní římsy, podložená
hranolovitými krakorci, i okna s půlkruhovými
záklenky nad touto římsou. Klidnou blokovitost
domu umocňuje dobře provedená kapotáž nejvyššího patra z patinovaného plechu. Dekor, at’ už
lze hledat jeho původ v neoklasicismu z doby po
roce 1910, anebo v právě se rodícím stylu art deco,
použil architekt spořivě; omezil ho jen na reliéfní
vázy mezi druhým a třetím patrem a na jemné ornamenty kovového zábradlí nad hlavní římsou. Tato
střídmá, moderně abstrahující architektova práce
s klasicizujícím tvaroslovím odlišuje Kozákův dům
čp. 1601 od jediného dalšího zástupce neoklasicismu na Václavském náměstí, paláce Ligna čp. 791
z let 1914–1916, jehož autoři Josef Sakař a Osvald
Polívka použili neoklasicistní architektonické formy
s větším důrazem na jejich historický původ.
Ze všech těchto hledisek se Kozákovo pojetí přestavby domu čp. 1601 jeví jako originální, bez zjevné obdoby u jiných domů na Václavském náměstí.
Vyčteme z ní, že ji navrhoval schopný, talentovaný
architekt, který si pro daný úkol uměl zvolit vhodné
prostředky a projevil při jeho řešení mimořádný
smysl pro širší urbanistické vztahy.
Rostislav Švácha
Po uzávěrce:
26. 5. 2010 přinesla
česká média zprávu,
že ministr kultury nepotvrdil názor svých
úředníků a obnovil
platnost magistrátního souhlasu s demolicí domu.

Magistrátním odborem
památkové péče
schválená varianta
novostavby má rovněž
věžový akcent v nároží.
(Převzato z internetového
zpravodajství
www.idnes.cz).
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Osud petice za zachování domu čp. 1502 v Revoluční třídě
na Novém Městě
Pomyslím-li kdykoli během těchto dnů na petici za zachování raně novorenesančního domu čp. 1502
v Revoluční ulici v Praze 1, vybaví se mi zároveň a současně se slovem „petice“ také slovo „milion“...

Dům čp. 1502
v Revoluční ulici.
Foto Lukáš Beran,
2010

Tím nechci v žádném případě říci, že již bylo
např. prokazatelně a konečně dokázáno, že ředitel
pražského pracoviště NPÚ PhDr. Michael Zachař
přijal od investora stavby (za svůj souhlas s odstraněním „zdravého“, neporušeného domu z roku
1869) úplatek v hodnotě 1.000.000,- Kč... (Bůh mě
ochraňuj od podobných nehorázných a nebezpečných výroků!!! „Za prvé“ bych se vůbec neodvážila
byt’ jen pomyslet, natož pak vyslovit či přímo napsat
cokoli takto odvážného, nepodloženého, drzého a
v dnešní době tak nebezpečně hraničícího s trestným činem pomluvy či difamace - § 49 odst. 1 písm.
a) zákona o přestupcích-, „za druhé“ si myslím,
že by onen „milión“ byl v reálu možná trapně
a čertovsky směšně malou částkou...)

Výrazem „milion“ skutečně nenaznačuji nic podobně nekalého a tak „oficiálně absurdního“, pouze
odkazuji na jeden „čistý cestopis bez dějových linií“
- na „Knihu pána Marca Pola, benátského měšt’ana,
zvaného Milión, ve které se popisují divy světa“...
Podobně jako Marco Polo (1254–1324) putoval
zdlouhavě přes Sýrii, západní Persii, Chorazán,
Turkestán atd. atd. atd. … až do Orientu, tak také
petice za zachování domu čp. 1502 zdlouhavě
putovala „přes“ kancelář pana ombudsmana
JUDr. Pavla Varvařovského, dále „přes“ kancelář
starosty Městské části Praha 1 Ing. Oldřicha
Lomeckého (+ „na vědomí“ současně dáno také
primátoru hl. m. Prahy Bohuslavu Svobodovi),
až nakonec doputovala do „nebezpečného, divo-
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kého, vzdáleného a neprůhledného Orientu“…
pardon… až doputovala na Magistrát hl. m.
Prahy („bezpečný, pokorný, blízký a průhledný“),
do středobodu pražské památkové péče, k rukám
ředitele Odboru památkové péče Mgr. Jana
Kněžínka.
Zde k této cestě podrobněji:
Petice za zachování domu čp. 1502 v Praze 1
byla podpořena celkem 1.635 podpisy. První
podpis jsem získala dne 28. 9. 2010, v den Svátku
sv. Václava (snad to domu čp. 1502 přinese požehnání), poslední podpis jsem získala začátkem
listopadu, tedy krátce po podzimních volbách 2010
(„Svatý Václave, uslyšiž nás a pros za nás...“).
Ovšem – pro odevzdání petice na jakýkoli pražský
úřad se mi „tento způsob podzimu zdál poněkud
nešt’astným“ – právě z důvodu čerstvých, syrových
a surových povolebních zmatků, z důvodu vzniku
jakéhosi logického povolebního vakua (i malé dítě,
ač neznalé termínů politologie, by Vám snadno
vysvětlilo pravidla hry „Škatule, hejbejte se“, popř.
pravidla dětské honičky „Haló, lidi, kdo tu sídlí,
rychle na tu volnou židli“).
Petici jsem tedy z tohoto důvodu zaslala nejprve
(dne 21. 11. 2010) panu ombudsmanovi JUDr.
Pavlu Varvařovskému (= působnost veřejného
ochránce práv se vztahuje i na činnost stavebních
a památkových úřadů). Panu ombudsmanovi
jsem ve svém doprovodném dopise nastínila také
některé „detaily“ případné demolice a novostavby
v Revoluční ulici:
1. novostavba by svým zadním křídlem zasahovala i do sousední parcely č. 330, tj. do památkově chráněného areálu UNESCO, v kterém
se nachází nemovitá kulturní památka – pozdně
barokní dům vzniklý na starších základech, čp.
1244, Nové mlýny 5.
2. demolice i případná novostavba by mohly narušit a velice negativně ovlivnit dvě nejzranitelnější
části nemovité kulturní památky – hypoteticky
gotické zdi těsně přilehlé k domu čp. 1502 a
malý barokní sklep (obě tyto části nemovité kulturní památky jsou v SHP z roku 1982 označeny
poznámkou „bezpodmínečně zachovat!“, dále – dle
tzv.“Námětů pro regeneraci“, autor Dr. L. Koběrská,
SHP 1982 – je nutné „výhledově pro všechny akce
požadovat, aby dosud zachovalé kvality objektu
nebyly dále narušovány, obecně třeba vyslovit
zásadu důsledné ochrany dochované historické
dispozice“!!! – v rozporu s tím je v plánu novostavby
např. navrženo mimo jiné i odstranění klasicistní
pavlače nemovité kulturní památky apod...)
3. umístění zadního křídla novostavby v památkově chráněném areálu UNESCO by předpokládalo také demolici přízemního domku v jižní
části parcely č. 330 – hospodářského přístěnku
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pocházejícího pravděpodobně již z první poloviny
19. století... (během let se hospodářské a výrobní
využití domku postupně měnilo, např. roku 1816
byl berní vizitační komisí hospodářský přístěnek
označen jako „dřevní ohrada“, roku 1829 jako „konírna“ – pramen AMP 4069, fol. 344, r. 1854 jako
„přízemní strojní dílna“ - pramen AMP D 1/1030
1845-54...)
Aby přesto ve finále petice za zachování domu
čp. 1502 čistě náhodou nevyzněla jakýmsi shakespearovským dojmem v komediálním stylu „mnoho
povyku pro nic“ („dům sem, dům tam, no a co...“),
popř. aby můj dopis pro pana ombudsmana nepůsobil přehnaně vnitřně nevyzrále („nechápu
nutnost vyřešit urbanisticky citlivé místo“...)
či jinak neadekvátně hystericky, popsala jsem
panu ombudsmanovi ve svém dopise pro ilustraci
i absurditu dalších jiných demolic a dalších stavebních činností (popř. záměrů demolic a záměrů
stavebních činností) na území Pražské památkové
rezervace:
1) záměr demolice domu na rohu Opletalovy ulice
a Václavského náměstí čp. 1601;
2) záměr zástavby administrativního monobloku
v dvorních částech budov mezi ulicemi Na Příkopě
(čp. 852), Panskou (čp. 896, čp. 1480), Jindřišskou
(čp. 900) a Václavským náměstím (čp. 935);
3) záměr výstavby na dvoře parcely čp. 826 na
Václavském náměstí (hotel Evropa);
4) záměr zástavby dvorního traktu domů na
Senovážném náměstí;
5) záměr zástavby vnitrobloků domů v Truhlářské a Soukenické ulici (čp. 1089, čp. 1105, čp.
1530, čp. 1096…);
6) zastavění dětského školního hřiště (!!!) novostavbou na Petrském náměstí (= zastínění oken tříd
1. stupně ZŠ v Klimentské ulici!!!)
7) záměr demolice domu čp. 1166 v Petrské
ulici;
8) zřícení domu v Soukenické ulici čp. 1188 (4
mrtví dělníci…) v důsledku nepovolených a staticky
nevhodných stavebních prací…;
9) „přestavba“ polikliniky (!!!) v Klimentské ulici
na hotel;
10) záměr zástavby Obecního dvora a pozemku
v ulici Ve Stínadlech (tj. naprosté narušení historické podoby nejbližšího okolí Anežského kláštera
výškovými novostavbami...);
11) demolice severního historického křídla
Obecního dvora – jednopatrové budovy původních
stájí s historizující fasádou (2003) – demolice byla
provedena, aniž by byla tato část domu prozkoumána, aniž by byl zhotoven SHP (!!!), dokonce
neproběhla ani základní měřičská či fotografická
dokumentace...(!!!);
12) demolice klasicistního domu s barokním jádrem (!!!) čp. 1054 Na Poříčí (2002) + záměr rozsáhlé
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novostavby ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí a
Na Florenci (okázalý nezájem vlastníka – MČ P1 –
o sebemenší údržbu uvedl dům do zdánlivě naprosto havarijního stavu...);
13) demolice domu čp. 1319 v Žitné ulici
(1997);
14) demolice domu čp. 973-I na Národní třídě
(1994);
15) stavba COPA centra ve Spálené ulici – hrubé porušení původních zastavovacích podmínek
jasně stanovujících maximální možnou výšku
novostavby...;
(Dá-li se poněkud atypicky a netradičně vyjádřit „váha“ celkového „památkářsky demoličního
a stavebního“ problému v Pražské památkové
rezervaci, pak dopis panu ombudsmanovi JUDr.
P. Varvařovskému „vážil“ skutečně a v reálu něco
málo přes 900 g - petice, kopie podpisových archů s
1.635 podpisy, fotodokumentace, mapky, ilustrující
články, popisy jiných kauz, odkazy apod.)
Z kanceláře ombudsmana mi odepsala zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová (odpověd’ jsem obdržela dne 16. 12. 2010).
Cituji:
„Z obsahu zaslaných listin jsem vyrozuměla, že
ve věci neorenesančního domu čp. 1502 probíhá
před Magistrátem hl. m. Prahy řízení, které nebylo
dosud ukončeno. Již nyní se však obáváte, že tento
orgán památkové péče vydá k demolici kladné stanovisko, a usuzujete tak podle demolic a stavebních
záměrů, které se na území Prahy 1 s přivolením
úřadů již uskutečnily...“
„...Vzhledem k tomu, že řízení o vydání stanoviska magistrátu jako orgánu státní památkové péče není dosud ukončeno, považuji zásah
veřejného ochránce práv v tomto okamžiku za
předčasný. V konkrétním případě by to znamenalo
předjímat závěry, ke kterým magistrát dospěje, a
nahrazovat tak jeho činnost. To se však neslučuje
s posláním veřejného ochránce práv, který by fakticky přebíral úlohu správního úřadu.
K obsahu Vašeho podání mohu pouze uvést, že
stěžejní úlohu při posuzování záměru demolice
a návazné výstavby nového objektu má plnit Národní památkový ústav jako odborná organizace
památkové péče. K tomu však dodávám, že postup
NPÚ při vydávání vyjádření k závaznému stanovisku ani jeho závěry nemůže veřejný ochránce práv
posuzovat, protože NPÚ jako odborná organizace
nespadá do jeho působnosti.
V souvislosti s obsahem podnětu si však dovoluji
vyslovit názor, že demolice a výstavba nového
objektu jsou dvě na sobě nezávislé fáze (případného) urbanistického vývoje území a souhlas
k odstranění stavby nelze podmiňovat budoucí
kvalitní výstavbou. Nejprve je třeba posoudit
možnost odstranění stávajícího objektu (zejmé-
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na z hlediska ztráty hodnot, jejichž je nositelem
v konkrétním území), a teprve poté se lze zabývat přípustností (charakterem) nové stavby.“
„... Nechápejte prosím moji odpověd’ jako neochotu se podnětem ve věci demolice domu čp. 1502
v Praze 1 zabývat. Za situace, kdy řízení o vydání
stanoviska teprve probíhá, mi však nepřísluší
závěry Magistrátu hl. m. Prahy předjímat. Pokud
jde o další zásahy na území hlavního města, které
v podnětu pro dokreslení situace uvádíte, můžete
se v konkrétních případech obrátit s žádostí o
prošetření na Památkovou inspekci Ministerstva
kultury....“
Dne 5. 1. 2011 jsem tedy petici zaslala starostovi
Městské části Prahy 1, Ing. Oldřichu Lomeckému (nadějí pro mne byl oficiální nesouhlas pana
starosty s demolicí domu na rohu Opletalovy ulice a
Václavského náměstí čp. 1601), v kopii jsem petici
(na vědomí) zaslala také primátoru hl. m. Prahy,
panu Bohuslavu Svobodovi.
Pan starosta Lomecký měl petici u sebe téměř
dva měsíce, bohužel jsem od něj do dnešního dne
neobdržela žádnou písemnou odpověd’, získala
jsem pouze rozpačitý dojem jakési zvláštní fyzikální sublimace – ke konci února 2011 jsem byla
v telefonickém i osobním kontaktu se sekretářkami
pana starosty, bylo mi řečeno, že pan starosta (ani
nikdo jiný z Úřadu MČ P1, tj. ani např. Rada
MČ P1 či Zastupitelstvo) se nemůže a nesmí
jakkoli k petici vyjádřit – prý z důvodu majetkoprávních vztahů: dům čp. 1502 je v osobním
vlastnictví (majitelem je Walter Titze, k. s.), sousední památkově chráněný areál UNESCO (parcela
č. 330, čp. 1244) je ve vlastnictví Magistrátu hl. m.
Prahy – Úřad městské části Prahy 1 tedy prý do
celé záležitosti „nemá co mluvit“ (cituji slečnu
sekretářku pana starosty).
Bylo mi ústně potvrzeno, že tedy Magistrát hl.
m. Prahy s největší pravděpodobností uvažuje
o vyjmutí části parcely č. 330 z registru nemovité kulturní památky, dále o následném odprodeji
dané části parcely č. 330 do osobního vlastnictví
– a pak se již bude moci „vesele stavět“.
Veškeré a konečné rozhodnutí je tedy skutečně
a pouze (bohužel) na Magistrátu hl. m. Prahy.
Z kanceláře primátora hl. m. Prahy jsem dne 11.
2. 2011 obdržela dopis od náměstka primátora hl.
m. Prahy Ing. Antonína Weinerta, CSc. Kromě
rekapitulace a stručného popisu celé kauzy mi
pan náměstek primátora hl. m. Prahy mimo jiné
napsal: „Jak ústřední pracoviště NPÚ, tak i Sbor
expertů se vyjádřily k navrženému záměru v tom
smyslu, že nevylučují demolici objektu čp. 1502,
pokud ale bude nahrazen novostavbou vynikajících architektonických kvalit, která bude
v souladu s urbanistickým charakterem dané
lokality. Ústřední pracoviště NPÚ a Sbor expertů
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nicméně nedoporučily novostavbu, tak jak byla
zpracována v posuzované dokumentaci pro územní
řízení, k rozpracování v dalším stupni projektové
dokumentace. V návaznosti na tyto skutečnosti
projektant připravuje nová variantní řešení novostavby, která bude prezentovat širší odborné
veřejnosti.“
Dne 17. 3. 2011 jsem tedy petici za zachování
domu čp. 1502 zaslala na Magistrát hl. m. Prahy,
k rukám ředitele Odboru památkové péče Mgr.
Jana Kněžínka – nejen s kopiemi podpisových
archů, ale opět s „doprovodným dopisem“: panu
řediteli OPP jsem zaslala navíc také (opět „pro
ilustraci“) i několik snímků z Normandie: dvojice
alarmujících fotografií určitých míst a domů z roku
1944 a z let 2009 a 2010 (= porovnání fotografií válkou zničených, zdevastovaných a následně pietně
opravených domů až vyráží dech…).
Uvidíme, do jaké míry bude odpověd’ z MHMP
OPP korespondovat s duchem předchozích různých
reakcí a vyjádření („návrh demolice je posuzován
mimořádně zodpovědně, s maximální citlivostí“)
či do jaké míry se opět projeví např. vliv (více než
vliv) nezávislého (naprosto nezávislého) poradního
(téměř hermeneuticky určujícího) Sboru expertů
(„Potřeba uhájit svůj názor před tyranií expertů
je největší filozofický problém naší doby.“ H. G.
Gadamer).

z moci okamžiku, že sedí svou zadní částí těla na
jedné konkrétní židli, v jedné konkrétní kanceláři,
v ruce všemocný nástroj boha hromu – jedno konkrétní razítko.
Je ovšem možné, že pouze naprostým nedopatřením vnímám souhlas ředitele pražského pracoviště
NPÚ PhDr. Michaela Zachaře s demolicí domu čp.
1502 jako důsledek tahání nitek památkářských
marionet velkými developerskými loutkáři („Clara pacta – boni amici.“ – „Přesné dohody – dobří
přátelé“).
Developerskými a investorskými loutkáři odkazuji na kmotry hlavních „pražských“ stavebních
mafií – srbských, italských, ruských … („U krávy
nehled’ na jméno – ale jaké má vemeno“)...
Je možné, že se ocitám se svými city a pocity,
dojmy a pojmy v naprostém omylu…
Je možné, že veškeré návrhy a záměry demolic
historických domů v Pražské památkové rezervaci
jsou naopak vyzrálým, extrémním (či extremistickým?) projevem nadprůměrně rafinovaného vlastenectví ve stylu písně „My Prahu nedáme, radši ji
zbouráme, radši ji zbouráme, zbouráme ji… lalala…
bum… lalala… zbouráme ji… BUM...“ (Nebot’ –
budu-li volně parafrázovat vojáka Švejka: „Bud’me
Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět“ - „Jsou to citliví
a zodpovědní památkáři, ale nemusí o tom nikdo
vědět“....... bum…)

Post scriptum:
Nedávné zemětřesení v Japonsku pohnulo mořské dno o 24 metrů.
Neumím si představit, jaká síla by dokázala pohnout svědomím nebo mozkem určitých lidí, kteří
rozhodují o určitých věcech nikoliv na základě
vědomostí, odbornosti či zodpovědnosti, ale pouze

Post scriptum n.2:
Velice děkuji všem, kteří nám ( petičnímu výboru)
pomáhali s rozšiřováním petice... Petici podpořila
řada osobností českého kulturního, společenského i politického života, mj. i pan Václav Havel...
Děkujeme …
			
Jaroslava Mandousová
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Fasádismus Na Příkopech
Demolice cenné bankovní budovy v centru Prahy probíhá
v režii předsedy památkového Sboru expertů

Budova bývalé Československé obchodní banky od Příkopů.

S ironickým úsměvem a velkou mírou nadsázky lze říci, že návštěvníci Prahy mají nyní jedinečnou
možnost seznámit se na vlastní oči s tím, jak se realizuje tzv. „fasádismus“. Zlatá éra tohoto
specifického přístupu k architektonickým památkám spadá do devadesátých let a jeho maskotem
se stal obchodní dům Darex na Václavském náměstí. Z novobarokního domu zůstala jen fasáda,
zatímco celá budova byla zdemolována a na jejím místě vyrostla novostavba. Podobný osud potkal
i rondokubistický dům U Myšáka ve Vodičkově ulici, secesní hotel Central v Hybernské, nebo
funkcionalistický hotel Juliš na Václavském náměstí.1 K řadě staveb od předních českých architektů,
na něž byla uplatněna metoda „fasádismu“, lze nyní přidat i budovu od neméně známého tvůrce –
bývalou Obchodní banku na rohu ulic Panská a Na Příkopě od architekta Bedřicha Bendelmayera.
1 O aktuálně probíhajících „fasádistických“ kauzách: Jakub BACHTÍK: O domech, které lžou, in: A2, 2011/ č. 6.

Velkorysý bankovní palác postavený s láskou
k řemeslnému detailu

Dům s číslem popisným 854-II pochází z let 1927–
1933 a byl postaven pro potřeby České průmyslové banky, později Obchodní banky.2 Na počátku
20. století totiž vyrostlo v ulici Na Příkopě velké
množství bank, kromě paláce Kreditní vídeňské
1 O aktuálně probíhajících „fasádistických“ kauzách: Jakub
BACHTÍK: O domech, které lžou, in: A2, 2011/ č. 6.
2 Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady,
Kolektiv autorů za vedení a redakce Růženy Bat’kové, Praha 1998.

banky od architekta Förstera a Živnostenské banky od Františka Roitha naproti Prašné bráně byl
bankovní provoz po jistou dobu jak v paláci SylvaTaroucca, tak v domě čp. 848 a dokonce i v Černé Růži, kde pro bankovní provoz vytvořil návrh
adaptace arch. Dryák.3 Stavba České průmyslové
banky od Bedřicha Bendelmayera představovala
mezi zmíněnými bankovními objekty vynikající
3 Jan MUK / Luboš LANCINGER / J. MUKOVÁ / D. ŠIMKOVÁ:
Historicko-architektonické vyhodnocení bloků při Václavském
náměstí. Blok 1077 (Koruna, hotel Praha), Specializovaný ústav pro
rekonstrukce památkových měst a objektů, atelier 04 Dr. Muka,
Praha 1993, 4.
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architektonický počin spojující zisky funkcionalistické architektury s proudem tradiční architektury
kotvící v historii. 4
Monumentální stavba byla postavena v novoklasicistním stylu, jenž nejlépe prezentoval úctyhodnost bankovního úřadu. Průčelí stavby je čle4 Ibidem, 44.
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něno prvky, jež ve zjednodušené formě parafrázují
klasické tvarosloví. Pro stavbu je charakteristické
spojení monumentálního účinku velkých objemů
společně s důrazem na kvalitně provedený řemeslný detail a uměleckou výzdobu. (Paralelu lze
vidět v tvorbě Františka Roitha, v níž se jednoduchá hmotná architektura také snoubí s umělecky
precizně řešeným detailem.) „Interier velkorysostí

V Panské ulici zbyla z budovy jen kulisa fasády.
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je však v součastnosti již zdemolované. Hlavní část
banky tedy byla původně o patro vyšší než objekt
navazující v ulici Panská. Střecha nad navazující
částí budovy byla valbová, pokrytá měděným plechem. Celá budova banky byla dříve podsklepena
dvěma suterény.
Fasáda obracející se do ulice Na příkopě je sedmiosá, přičemž prostředních pět os ve výši prvního
až třetího je umístěno ve vpadlém poli zdůrazněném moderní variací klasického vysokého řádu.
Mohutný sokl přízemí z bohaneckého pískovce je
ve středu opatřen třemi vstupy, jejichž ostění je
osazeno sochami od Jaroslava Křepčíka. 6 Okna
druhého patra jsou opatřena kamennými balkony. Průčelí bankovního paláce směrem do ulice
Panská reflektuje ve výtvarném řešení rozdělení
budovy na dvě dispoziční části. Fasáda nižší části
budovy je členěna do horizontálních pásů, hlavní
část budovy naopak do vertikálních. Architekt
Bendelmayer se tak vyvaroval monotóního opakování okenních os a palác tak byl zároveň logicky
odstupňován směrem k nejreprezentativnější části
budovy do ulice Na Příkopě.

pojetí a kultivovaností, které neváhá na rozdíl od
funkcionalistických řešení aplikovat detail, je snad
nejpozoruhodnějším souborem prostorů mezi našimi bankovními objekty,“ 5 napsal ve stavebně
historickém průzkumu z roku 1993 Jan Muk.

Podoba stavby – před současnou demolicí
a dostavbou
Bankovní palác zaujímá protáhlou rohovou parcelu
mezi ulicemi Na Příkopě a Panská. Pro lepší orientaci jej lze pomyslně rozdělit do dvou částí (objektů).
Dříve bylo v každé části samostatné atrium. Hlavní
část paláce se obrací monumetálním průčelím do
ulice Na Příkopě a je v ní umístěno velkorysé zastřešené atrium, které bylo před současnou přestavbou
plné bankovních přepážek. Navazující objekt v ulici
Panská byl vzhledem k významové podřízenosti
řešen architektonicky skromnějším způsobem.
Fasády do ulice Na Příkopě a do ulice Panská
jsou výtvarně provázány a zachovávají klasické
trojdělení: mohutný sokl zabírá přízemní část, na
něm spočívají tři patra a samostatný korunní díl.
Část paláce obracející se do ulice na Příkopě má
nad korunní římsou dvě podkrovní patra, přičemž
horní je zcela ukryto v mansardové střeše a projevuje se pouze na hlavní fasádě v podobě atikového
nástavce. Navazující část stavby v ulici Panská
měla také nad korunní římsou podkrovní patro, to
5 Ibidem.

Citlivá rekonstrukce bagrem. Pohled do staveniště
od Panské ulice.
6 Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady,
Kolektiv autorů za vedení a redakce Růženy Baťkové, Praha 1998.
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Obchody a kanceláře
Tento bankovní palác je součástí Pražské památkové rezervace, která je od roku 1992 zapsána na
seznam památek světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Stavba samotná není vedena
jako nemovitá kulturní památka, tento status získala pouze busta Boženy Němcové od B. Neužila
z roku 1932 na hlavním průčelí paláce. (Božena
Němcová bydlela v domě nazývaném U Tří lip, jež
předcházel Bendelmayerově stavbě.) 7 V devadesátých letech patřil bankovní palác Československé
obchodní bance, ta se však časem přestěhovala do
centrálního ústředí v Radlicích, jehož stavba byla
realizována v letech 2006–2007. První návrh na
rekonstrukci stavby pochází z roku 1993, kdy zde
ještě sídlila ČSOB. (Jako investor prvního návrhu
je uvedena BANKAPLAN s.r.o.) Národní památkový ústav reagoval na tento návrh podmínkami, jež
podle něj odpovídaly „vysoké architektonické kvalitě objektu a stupni jeho intaktnosti.“ Přesto však
byla právě tato kvalita v nedávné době nenávratně
zničena a to během přestavby banky akciovou
společností NP Investments na obchodní dům a
kancelářské prostory.
Akciová společnost NP Investments (Jugoslávská
620/29, 12000 Praha 2, IČ 276 64 031) se vlastníkem nemovistosti stala po přestěhování ČSOB
do nového ústředí v Radlicích. V roce 2006 podala
společnost žádost na rekonstrukci, přestavbu a
nástavbu bývalé budovy banky ČSOB na luxusní
obchodní dům. Společnost NP Investments a.s.
byla zastoupena na základě plné moci ze dne
7 Umělecké památky Prahy, Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady,
Kolektiv autorů za vedení a redakce Růženy Bat’kové, Praha 1998.
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29. 8. 2006 společností Lordship Estates a žádost
byla podána dále v zastoupení na základě plné moci
ze dne 25.10. 2006 společností Jans, s. r. o (Neratovická 1635/11, Praha 8). Součástí „rekonstrukce“
byl i návrh demolice jihovýchodní části bankovního
paláce kromě fasády podél Panské ulice.8 Národní
památkový ústav v odborném vyjádření ze dne
1. 3. 2007 schválil návrh jako realizovatelný za podmínky, že cenné řemeslné prvky interiéru budou
odborně demontovány a následně použity v novém
objektu.9 Jednalo se především o schodiště včetně
zábradlí a kamenných obkladů. Repasovány měly
být i ostatní uměleckořemeslné prvky jako nástropní a kamenná svítidla. Ta měla být uplatněna ve
veřejném interiéru a doplněna kopiemi v jednotném
stylovém pojetí. Také výkladce a dveře v parteru
společně se všemi okny měly být podle podmínek
NPÚ zachovány a následně použity v objektu.

Plánovaná podoba stavby podle architekta
Petra Malínského
Jako projektant návrhu posuzovaného Magistrátem
hlavního města Prahy OKP 23. 3. 2007 je uvedena akciová společnost AED Project, Architecture
Engineering Design a. s. V rozhodnutí Magistrátu
hlavního města Prahy ze dne 10. 7. 2007 ve věci
rekonstrukce objektu čp. 854 je však uvedený
jako autor projektové dokumentace Ing. arch. Petr
Malínský ve společnosti DaM s. r. o, Nad Malým
8 Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v hlavním
městě Praze: Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání
správního rozhodnutí Čp. 854, Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1,
1. 3. 2007, nepag.
9 Ibidem.
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přepážkové haly a vložení eskalátorů do zadní části
haly. 12 Z parapetů fasády by dle schváleného návrhu měly být odstraněny pískovcové bloky a dále
by mělo dojít k zvětšení všech okenních otvorů
v parteru do Příkopů i do Panské ulice až k podlaze
a k vytvoření výkladců. Na mansardové střeše je
již nově osazeno šest nových ateliérových oken do
čelní plochy valby, přičemž další 2 jsou osazena do
boční plochy valby.

Pokus prohlásit stavbu za kulturní památku
přišel pozdě

Busta Boženy Němcové připomíná, že v domě, který byl
předchůdcem této budovy, zemřela v roce 1862 Božena
Němcová.

mýtem 1739/2a, Praha 4. 10 Společnost DaM je
v souvislosti s projektovou dokumentací uvedena
již v odborném vyjádření NPU.
Podle návrhu schváleného památkovým odborem Magistrátu 10. 7. 2007 a podle projektové
dokumentace architekta Petra Malínského by měla
rekonstrukce objektu čp. 854 proběhnout následujícím způsobem: Rekonstrukce se bude týkat
tzv. objektu A – tedy části obracející se do ulice
Na Příkopě. Navazující část budovy v Panské ulici,
tzv. objekt B, je už podle projektu kromě fasády
zdemolována a na jejím místě bude v nejbližší
době postavena novostavba obchodního domu a
administrativy. Objekt bude obsahovat pět podzemních podlaží řešených jako monolitická vana
a šestipodlažní novostavbu ukončenou atikou
na ploché střeše.11 V roce 2007 proběhl v lokalitě
archeologický průzkum a bylo konstatováno, že
k odtěžení archeologického materiálu došlo již
při stavbě banky od arch. Bendelmayera. Z toho
důvodu nebylo vybudování pětipodlažního podzemí zamítnuto. Obě podlaží nástavby by měly mít
fasádu vytvořenou střídáním plných ploch plátů
z předzvětralé mědi a prosklených ploch, přičemž
horní podlaží by mělo ustupovat, aby bylo možno
na ustoupení vytvořit terasu pro návštěvníky.
Nástavba by měla být i na jihozápadním křídle
bankovního paláce sousedícího s čp. 854 – Černou
růží. Vstupní podlaží a snížené přízemí tzv. objektu
A bude využito pro obchodní dům, propojený s obchodními plochami v přízemí novostavby v Panské
ulici. Bankovní dvorana by měla být zachována,
podle projektu by však mělo dojít k odstranění
10 Magistrát hlavního města Prahy. Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu: Rozhodnutí ve věci rekonstrukce objektu
čp. 854, k.ú. Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1, Praha 10. 7.
2007.
11 Ibidem, 2.

Magistrát hlavního města Prahy schválil výše
popsaný projekt jako realizovatelný, Národní památkový ústav se vyjádřil ve stejném smyslu.13
V dubnu roku 2008 podal pan Josef Tellc podnět
k prohlášení domu čp 854-II za kulturní památku, ale řízení nebylo Ministerstvem kultury
zahájeno vzhledem k tomu, že v té době již byla
velká část budovy zdemolována a pozbyla tak
řady autentických prvků. 14 Podmínky realizace
stanovené Magistrátem hlavního města Prahy a Národním památkovým ústavem byly vzhledem k rozsahu demolice pouze dílčí. Za nejpodstatnější vzhledem k vnitřnímu uspořádání stavby lze považovat
podmínku zachování všech tří prosklenných stěn
ve vstupní hale (dvou bočních segmentově vyklenutých a dělící strany do bankovní dvorany.)15 Podle
podmínek by měl být minimálně jeden turniketový vstup zachován kompletní, včetně markýzy a
bočního zasklení. V interieru by též měly být zachovány, případně použity v nové pozici, všechny
původní uměleckořemeslné prvky. A jak takový
přístup k památkovým objektům hodnotí samotný Magistrát a Národní památkový ústav? Soudě
dle hodnocení památky by se mělo jednat o velice
citlivý způsob rekonstrukce. Památková hodnota
objektu podle obou institucí spočívá „v jeho sourodém urbanistickém a hmotovém začlenění do
tradiční blokové struktury, prostorové a hmotové
skladby historického urbanistického celku zástav12 Ibidem.
13 Magistrát hlavního města Prahy. Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu: Rozhodnutí ve věci rekonstrukce objektu
čp. 854, k.ú. Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1, Praha 10. 7.
2007.
Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v hlavním
městě Praze: Odborné vyjádření. Č.p. 854, Nové Město, Na Příkopě
14, Praha 1, Praha 14.2.2008
14 Ministerstvo kultury: Podnět k prohlášení 1) obchodního domu
č.p. 834/II, Václavské nám. 17, k.ú. Nové Město č. Parc. 576,
Praha 1 a 2) budovy bývalé České průmyslové banky, č.p. 854/II,
Na Příkopě 14. Panská 2, k. Ú. Nové Město č. Parc. 589, Praha 1,
za kulturní památku – oznámení o nezahájení řízení, Praha 21. 11.
2008.
15 Magistrát hlavního města Prahy. Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu: Rozhodnutí ve věci rekonstrukce objektu
čp. 854, k.ú. Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1, Praha 10. 7.
2007, 3.
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by nového Města včetně dobového provedení pláště
a veřejných prostor domu.“16 Je však zcela jasné,
že zmíněný přístup obou institucí k rekonstrukci je
zcela v rozporu s jejich hodnocením objektu.

Ukázkový střet zájmů, v hlavních rolích
Jan Kněžínek a Petr Malínský
Rozhodnutí Magistrátu rozhodně stojí za hlubší
rozbor. Přestože rétorika textu jednoznačně uznává
cenu původní stavby a obsahuje dlouhé pasáže o
kvalitě řemeslných prvků, či o urbanistické hodnotě
domu, nic to nemění na výsledném rozhodnutí,
jež je ze své podstaty namířené proti památkovým
hodnotám. Zatímco památkářsky formulované
teze zdůrazňují nezaměnitelnou hodnotu památky,
konečný závěr textu, který schvaluje faktickou demolici poloviny celého objektu, význam těchto prohlášení zcela popírá. Tato absurdita textu je snadno
vysvětlitelná absurditou ještě větší. Architekt Malínský, jehož projekt je v textu posuzován, je totiž
zároveň členem a předsedou památkového sboru
expertů, který má poskytovat odborné rady Janu
Kněžínkovi, řediteli Odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu na Magistrátu hlavního
města Prahy. Architekt projektující v památkové
rezervaci tedy v podstatě radí řediteli památkové
péče na magistrátu, jak má posoudit jeho vlastní
projekt. Jak se navíc ukazuje, předsedou památkového poradního sboru je navíc architekt, který
nemá problém navrhnout fasádistickou demolici
v centru památkové rezervace. Ukázkový střet zájmů, o němž se však veřejnost většinou nedoví.
Ta je totiž uchlácholena zachováním fasády, takže se po tzv. „rekonstrukci“ alespoň navenek zdá,
že historická stavba zůstává zachována. Metoda
repasování původních prvků do novostavby tak
jako v mnoha jiných případech staveb, jež prošly „fasádistickým“ procesem“, má vyvolat zdání
příkladné památkové péče. Samotný organismus
stavby – její dispozice a vnitřní prostory – jsou však
nenávratně ničeny. Bývalá Obchodní banka se tak
dál navenek honosí fasádou význačného architekta,
otázkou však zůstává, co vznikne namísto jejích
historických interiérů. Návštěva obchodního domu
Darex nebo hotelu Juliš na Václavském náměstí
nám může dát poměrně jasnou představu. Je pravděpodobné, že se můžeme „těšit“ na další kuriózní
přehlídku precizně provedených historických prvků zasazených do laciné, uniformní architektury.
Podobně jako v obchodním domě Palladium, kde
jsou archeologické vykopávky vtěsnány do komerční sféry bez jakékoli architektonické úrovně a
16 Magistrát hlavního města Prahy. Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu: Rozhodnutí ve věci rekonstrukce objektu
čp. 854, k.ú. Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1, Praha 10. 7.
2007, 5.
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piety k minulosti, tak i v případě bývalé Obchodní
banky od arch. Bendelmayera budeme dozajitsa
překvapeni podobně absurdním střetem skutečné
historické kvality s dočasnou komerční instalací.
Již tvrzení, že „minimálně jeden turniketový vstup
zůstane z bývalé banky zachován“, nás nemůže
nechat na pochybách.

Dialog historické a moderní architektury
se nekoná
Jak je celá situace z hlediska zachování památkových hodnot nesmyslná, si uvědomíme, když si
přečteme slova, jež napsal Jan Muk o Bendelmayerově bance v roce 1993:
„Výsledek si rozhodně zaslouží pozornosti, objekt
není působivý jen vnějším vzhledem, ale i vynikajícími kvalitami vnitřního prostoru. (...) Dílo nejen
reprezentuje naši meziválečnou architekturu, ale je
i jedním z nejvýznamnějších děl světového autora,
jehož podíl na soudobé české architektuře nebyl
dosud zhodnocen. Interiery jsou velmi dobře zachovány z doby výstavby, pouze s menšími doplňky a
nepředpokládáme, že by v budoucnu bylo účelné
zde provádět další výrazné zásahy.“ 17
Opak se však stal pravdou. Skrze okna fasády
je vidět velká rozbahněná jáma, bagr pracně hloubí další podzemní podlaží. Fasáda hlavní stavby
je překryta reklamní plachtou, na níž překrásná
slečna předvádí nejnovější oblečení značky HM.
V ulici Panská stojí lešení podpírající fasádu a dělník v oranžové vestě mi říká: „Co tady slečno fotíte?
Vždyt’ tady nic není!“ Má pravdu. Zatímco milovníci
architektury by rádi hovořili o skutečném dialogu
moderní a současné architektury, v případě návrhu architekta Malínského bude hovořit o dalším
povedeném „fasádistickém“ kousku. Rozčarování
je o to větší, že demolice význačné stavby byla
schválena oběma předními pražskými památkářskými institucemi. Projekt schválil Jan Kněžínek,
ředitel Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na Magistrátu hlavního města Prahy,
i ředitel územního odborného pracoviště v hlavním
městě Praze Národního památkového ústavu Michael Zachař. Samotného investora můžeme vinit
z nedostatku kulturního povědomí, ne však z jeho
záměru vkládat peníze do stavby obchodního centra. Právem však můžeme vinit obě památkářské
instituce, které v tomto případě zcela zanedbaly
své základní povinnosti.

				

Eliška Koryntová
Fotografie autorka článku.

17 Jan MUK / Luboš LANCINGER / J. MUKOVÁ / D. ŠIMKOVÁ:
Historicko-architektonické vyhodnocení bloků při Václavském
náměstí. Blok 1077 (Koruna, hotel Praha), Specializovaný ústav pro
rekonstrukce památkových měst a objektů, atelier 04 Dr. Muka,
Praha 1993, 44.
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Co s ním?
Příklad pivovaru Světovar v Plzni
Problematiku bývalých industriálních ploch na více či méně lukrativních územích dnešního
města neřeší pouze Pražané. Téma tzv. brownfieldů a obligátní otázka – Co s nimi? – je aktuální po celé
Evropě, zvláště té postkomunistické. V našich českých vodách, (jež jako vždy tiše břehy melou), přichází
konečně podobné kauzy na přetřes stále častěji, přičemž máme k dispozici jak dobré, tak špatné
příklady, jak se s nimi vypořádat.

Většinou to bývá tak, že se „řešené“ území prostě
a dobře vezme a prodá investorovi anebo mechanicky rozkrájí na několik rozvojových ploch a prodá
více investorům. To je jistě velmi pěkné a slastně
jednoduché, ovšem každému zdravě neklidnému
srdci a bystré hlavě v tu chvíli pravděpodobně
probleskne staré dobré přísloví – dvakrát měř a
jednou řež (řeš?).
A hned je tu druhá možnost. Městské zastupitelstvo začne jednat o tom, jak je možné a vhodné
řešené území využít – ovšem pozor – ku prospěchu
města, městské části a obyvatel (tedy nikoli ku
prospěchu pokladniček investorských, obecních i
vlastních) a na základě toho sestaví spolu s odborníky soubor požadavků a vyhlásí veřejnou soutěž.
Pražskému uchu, málem již cynickému ozvěnami
všech neblahých kauz, to snad zní jako pohádka,
ale věřte, nevěřte...

Pohádka o kouzelném pivovaru, rozumné
městské radě a poctivé soutěži
Ano, ano, zkrátka byl jednou jeden pivovar jménem
Světovar v krásném městě Plzni.
Veliká a pěkná novostavba byla založena roku
1910 za hranicemi tehdejší Plzně blízko železniční

trati na České Budějovice a měla se čile k světu. Ve
své době byl stavebně unikátní pivovarský soubor
Světovaru dokonce považován za nejmoderněji zařízený podnik svého druhu v celém Rakousko–Uhersku. Po druhé světové válce byl areál definitivně
zabrán pro armádní účely a jako vojenská kasárna
a skladiště sloužil až do roku 2005. V roce 2008 byl
architektonicky cenný komplex bývalého pivovaru
Světovar prohlášen kulturní památkou.
A městská rada měla na výběr ze tří možností.
Bud’to, zaprvé, nedělat nic (a spokojeně parafrázovat známého vedoucího samoobsluhy Jouzu z filmu
At’ žijí duchové slovy – „a pivovar může chátrat
vesele dál“). Nebo, za druhé, po vzoru pražských
kolegů nedělat nic a shrábnout velké prachy (tzn.
prodat areál prvnímu investorovi, který půjde kolem a náhodou bude mít u sebe velký balík nazbyt).
Anebo, za třetí, nahodit ideové zadání, uspořádat
veřejnou soutěž a vybrat řešení, které snad nejlépe
poslouží městu, jeho obyvatelům a návštěvníkům
a, dá-li bůh, časem i nějaké ty investice zpět zas
navrátí.
A jak to dopadlo?
„O vypsání veřejné jednokolové urbanistickoarchitektonické soutěže na zpracování ideového
návrhu řešení prostoru „Světovar“ rozhodlo Zastu-
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pitelstvo města Plzně usnesením č. 126 ze dne 8.
dubna 2010. Soutěž byla vyhlášena 24. května
2010 a k tomuto dni měli zájemci k dispozici soutěžní podmínky připravované v souladu se soutěžním
řádem České komory architektů. (…) Hodnotící zasedání poroty se konalo dne 5. srpna 2010. Návrhy
odevzdalo celkem 20 týmů. (…) Všechny soutěžní
návrhy byly zvěřejněny na výstavě konané ve dnech
30. srpna – 19. září 2010 přímo v areálu Světovar.“
(http://ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/ukoncene-architektonicke-souteze-dle-cka/
svetovar-2010/svetovar-2010.aspx)

Světovar, Plzeň 2010 - aneb dobrý příklad.
No vida, ani to nebolelo a transparentní veřejná
soutěž s plodným výsledkem je na světě – v dubnu
rozhodneme, v květnu vyhlásíme, v srpnu určíme
vítěze a v září uděláme výstavu – stačí jen chtít.
Za zmínku jistě stojí také předem jasně deklarované soutěžní požadavky, a co víc, fakt, že zjevně
nešlo jen o chabé rétorické vějičky, ale o zásady,
se kterými se zcela vážně počítalo a pracovalo, a
to jak na straně architektů, tak na straně poroty a
města. Nahlédněme do souboru několika obecných
a přitom zcela konkrétně naplnitelných podmínek,
které si město Plzeň pro svou zakázku určilo a
vymezilo tak ring vhodným regulativům i tvůrčí
svobodě a fantazii.
„- Návrh, zejména rozsah a intenzita zastavění
prostoru a jeho využití, bude reflektovat a dále
zhodnotí význam místa daný jeho polohou v městské
části Slovany.
- Návrh bude reflektovat urbanistické danosti
areálu a jeho okolí.
- Návrh bude respektovat památkovou ochranu
původních objektů pivovaru.
- Návrh bude reflektovat požadavek města na
umístění, náplň a provozní vazby muzea designu
a životního stylu, multižánrového kulturní centra a
městského archivu
- Návrh bude řešit otázku parkování v rámci celého
řešeného území, a to jak pro zachovávané, tak i pro
nově navrhované objekty.
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- Návrh využití objektů bude v souladu s funkčním
regulativem pro smíšené území a bude respektovat
požadavky uvedené v soutěžních podkladech.
- Při respektování výše uvedených podmínek jsou
struktura a výraz řešeného prostoru ponechány
na volbě autora návrhu.“ (http://ukr.plzen.eu/
cz/souteze-vystavy-a-konference/ukoncene-architektonicke-souteze-dle-cka/svetovar-2010/
svetovar-2010.aspx)
Areál Světovaru se dnes nachází na jižním okraji
městské části Slovany, oblíbené, převážně rezidenční čtvrti. Zároveň leží na významné městské
ose spojující centrum města s dálnicí na Prahu a
Rozvadov. Má tedy jasné ambice stát se lukrativním
prostorem, dle vize města otevřeným společenským
a urbanistickým centrem oblasti s kvalitním prostředím.

Svět(ovar) podle D3A
Jak už bylo napovězeno, dobrá soutěž přinesla
své dobré plody. Vítězný návrh, který zpracoval
tým ateliéru D3A, přináší do čtvrti Slovany nové
polyfunkční urbanistické a společenské centrum.
Potkat se tu mají celostátní kulturní instituce
i alternativní scéna, obytné domy i studentské
bydlení, sídla firem i neziskovek, obchody, kavárny
a restaurace.
Klíčem k úspěchu celého projektu je podle autorů správné nastavení regulací, především závazné
uliční čáry a uliční římsy. K zásadám, kterými se
ve svém návrhu řídí, patří citlivost k výškovým
dominantám, zodpovědná práce s měřítkem, jednoznačná preference klasické struktury ulic a bloků, jasná definice veřejného prostoru, zachování
rostlého terénu pro výsadbu zeleně a další. Parter
je určen pro obchody a služby.
V návrhu je patrná atmosféra prolínání starého
a nového a touha vytvořit živé prostředí přitahující
pozornost, pocity a sociální aktivity. Díky propracovanosti celé koncepce i nápaditým, přirozeným
vizualizacím nám pak návrh přímo ožívá před
očima.
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A co my?
Nejlepší na celé věci je, že to není pohádka. A že
má pokračování.
Podle slov architekta Jaroslava Zimy, vedoucího
soutěžního týmu ateliéru D3A, již plzeňské zastupitelstvo schválilo postup další spolupráce Útvaru
koncepce a rozvoje města s autory vítězného návrhu; připravuje se společné dopracování regulačního
plánu a celý projekt, zdá se, zdárně směřuje ke
svému uskutečnění. Nově otevřený areál Světovaru
bychom tak měli mít možnost navštívit nejpozději
do roku 2015, kdy bude Plzeň právem zdobit titul
Evropské hlavní město kultury. Plzeňští si tedy jistě
zaslouží velkou pochvalu a dík.
V porovnání s pražskými poměry to bohužel skutečně zní jako zázrak. Bohužel jsou pro nás nové a
nové nekoncepční tahy, zákulisní podpisy kupních
smluv i jejich katastrofální důsledky, stálou každodenní realitou, a pohádku o Světovaru si zde mezi

všemi těmi absurdními kauzami vyprávíme jako
kouzelný příběh z dalekých krajů. Ale možná, že
právě příklad plzeňského Světovaru dokazuje, že
to takhle může jít i normálně, a že zdravý selský
rozum a cit při rozhodování o městě nemají své
místo pouze v pohádkách.
			
Tereza Vlasáková
Zdroje:
- Soutěžní panely vítězného týmu ateliéru D3A
- Časopis Architekt 05 / 2010, Řešení prostoru bývalého
pivovaru Světovar, str. 56
- Katalog soutěžních návrhů – Světovar (http://ukr.plzen.
eu/cz/informace-o-nas/vyrocni-zpravy-publikace/vyrocni-zpravy-publikace.aspx)
- webové stránky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
(http://ukr.plzen.eu/souteze-vystavy-a-konference/ukoncene-architektonicke-souteze-dle-cka/svetovar-2010/ )
- webové stránky České komory architektů (http://www.
cka.cc/souteze/vysledky/reseni-prostoru-201esvetovar201c-v-plzni)

Obrázky: Vizualizace areálu Světovar dle vítězného návrhu. Zdroj: Soutěžní panel ateliéru D3A.
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Nákladové nádraží Žižkov v hodině rozhodnutí
Ve Věstníku č. 1/2010 jsme publikovali zkrácenou verzi návrhu na prohlášení Nákladového nádraží
Žižkov za nemovitou kulturní památku, který podal Klub Za starou Prahu dne 18. 5. 2010. Dne
3. prosince 2010 bylo nádraží za památku Ministerstvem kultury ČR skutečně prohlášeno. Ještě v době
uzávěrky tohoto čísla Věstníku, tedy téměř po půl roce, však toto ministerské rozhodnutí není zatím
pravomocné.

Dne 7. února 2011 narazila do administrativní budovy nádraží nezabržděná nákladní souprava. Mezi lidem se na
to konto říká: „I kdyby se rozjel vlak až od Brna, téhle budově to neublíží víc než koňovi píchnutí vosy.“

V rozhodnutí se ministerstvo kultury muselo
argumentačně vyrovnat s několika negativními
názory, především vlastníka objektu a pozemku
Českých drah a.s., který se opíral o posudek prof.
Ing. arch. Vladimíra Šlapety, dále společnosti Žižkov Station Development, a.s. vycházející ze závěrů
stavebně-historického průzkumu zpracovaného
PhDr. Janem Vojtou a BcA. Václavem Dvořákem
v roce 2007 a dopisu Odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy.
Kladný názor na prohlášení objektu byl reprezentován nejen předkladateli návrhu, Klubem Za
starou Prahu a Národním památkovým ústavem,
ale též publikovanými články Ing. arch. Zdeňka
Lukeše a především členy poradního orgánu MK
ČR, odbornou komisí ustavenou pro hodnocení
návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní
památku.
Ze záporných hodnocení stojí za citaci:
„Výjimečnost budov spočívala v logistickém
řešení vykládky nakládky zboží – jinými slovy ve

funkčnosti a vysoké organizační jednotě celku.
Technologické vybavení objektu i jeho provozní
náplň jsou nenávratně ztraceny. Bez nich jsou
zachované budovy bohužel jen materiálovým reliktem bez myšlenkového náboje.“ (SHP – Vojta,
Dvořák, 2007)
„Z hlediska zdravé urbanistické strategie velkého
a atraktivního území, které se tu nabízí, a které je
velkou výzvou pro architekty, městskou správu, investory i obyvatele města, je zachování celého areálu naprosto nereálné: vytvářelo by značné překážky
velkorysému konceptu nové zástavby, které by se
problematická památková hodnota bez funkce nemohla vyrovnat. (…) Také z ekonomického hlediska
by byla rigorózní ochrana celého velmi rozsáhlého
areálu nerentabilní a víc než problematická. Nedoporučuji proto zápis areálu Nákladového nádraží
Praha-Žižkov do seznamu nemovitých památek.“
(V. Šlapeta, 2010).
Komise MK ČR dospěla na svém zasedání dne
8. 10. 2010 naopak k jednoznačnému závěru:
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„Komise po všestranné a vyčerpávající diskusi
jednomyslně dospěla k následujícímu závěru: soubor budov bývalého nádraží Žižkov je zcela vynikající a i typologicky jedinečnou realizací v našem
architektonickém fondu. Architektura vznikla na
základě projektů předních architektů a inženýrů
období I. republiky a byla ve vynikající kvalitě realizována špičkovými stavebními firmami. Vysoká
architektonická úroveň budov a jejich vybavení
jsou dodnes zachovány, zčásti včetně pozůstatků
technologie. Celý areál má proto mimořádnou
dokumentární i architektonickou hodnotu a je
působivým zpřítomněním vysoké úrovně naší průmyslové a dopravní architektury 1. poloviny 20.
století. Výraznou hodnotou je i urbanistická vazba
na bezprostřední okolí a uliční sít’, a proto zachování souboru podstatně pomůže k uchování původní
prvorepublikové atmosféry východní části Žižkova.
Ačkoliv areál již není delší dobu využíván k původní
funkci, je technický stav objektů poměrně velice
dobrý. Na to navazuje i nesporná užitná hodnota
celého souboru pro široký rejstřík možných funkci,
které mohou být i výrazně kulturního typu.“
V zákonné lhůtě podala proti prohlášení objektu
Nákladového nádraží Žižkov nemovitou kulturní
památkou v zastoupení Českých drah a.s. na MK
ČR rozklad Žižkov Station Development, a.s. Do
projednání rozkladu a vydání konečného výroku
ministrem kultury je tudíž rozhodnutí o osudu
Nákladového nádraží Žižkov odloženo.
V průběhu prvních měsíců tohoto roku se z aktivity místních občanů a zastupitelů na Žižkově
sformovalo občanské sdružení Tady není developerovo, které zaměřilo svoji pozornost na četné
developerské záměry v oblasti Prahy 3 a v jejich
rámci přednostně na obranu nákladového nádra-
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ží. Toto sdružení uspořádalo k osudu nádraží dne
28. března 2011 v zaplněném kině Aero úspěšnou
veřejnou debatu, na níž se svými názory prezentovali nejen odborníci hájící objekt (dr. R. Biegel,
prof. R. Švácha, arch. Z. Lukeš), ale též urbanisté,
architekti, dopravní odborníci a zástupci vlastníka
i developerů. Pro návštěvníky bylo jistě překvapením zjištění, že rozsáhlé pozemky nádraží a jeho
okolí jsou rozděleny mezi nejméně tři developerské
subjekty. Samotná budova nádraží je součástí pozemku, kde hodlá rozvíjet svou stavební aktivitu
společnost Sekyra Group v rámci společného podniku s Českými drahami, Žižkov Station Development.
Důraz developera na dopravní tepnu procházející
středem území, tzv. Jarovskou spojku, která navazuje v přímém směru na Olšanskou ulici, je tudíž
zřejmý. Právě budova nádraží totiž stojí této nově
projektované ulici v cestě a tak zveličený význam
Jarovské spojky může být cenným argumentem
pro demolici nádraží. Avšak žádný z přítomných
dopravních odborníků tento argument nepodpořil,
nebot’ širší dopravní vztahy lze optimálně vyřešit
i jinými variantami. Neochota vzít v úvahu možnost, že budova nádraží bude prohlášena kulturní
památkou, vede i k tomu, jak zástupce developera
přiznal, že pro variantu zachování nádražní budovy
není připravováno žádné řešení.
Aktivity sdružení Tady není developerovo (petice
za zachování nádraží, intervence u ministra kultury, výběr z mediálních ohlasů) jsou soustředěny na
internetové stránce www.tadynenideveloperovo.cz,
již všem zájemcům doporučujeme k prohlédnutí.
Klub Za starou Prahu osud nádraží rovněž bedlivě sleduje.
				
Kateřina Bečková
Fotografie autorka článku.
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Dopis Miroslavu Tyršovi
o Sletovém stadionu na Strahově

Vnější pohled na ustupující hranu severozápadního nároží s věží – architektonicky nejhodnotnější část areálu.
Foto Zdeněk Lefan, 2010.

Adresát:
prof. PhDr. Miroslav Tyrš (Fridrich Emanuel Tiersch)
České nebe
Nazdar bratře náčelníku!
Nejprve pozdrav z Prahy Tobě a starostovi Jindřichu Fügnerovi. Na adrese jsem pro jistotu uvedl i
tvé původní jméno, nevím jak je to v Českém nebi
s poštou, jestli to tam nechodí přes nějaké Němce,
neznalé českého jazyka. Starosta je v Českém nebi
od roku 1865 a je možné, že tehdy ještě jazykové
vyrovnání nebylo a tak se mu dopisy ztrácely.
A nyní již k věci. Jak jistě víš, připravuje se velké
výročí Sokola v roce 2012, bude to již sto padesát
let od jeho založení. Letos se však objevily divné
řeči o Sletovém stadionu na Strahově. Nevím, zda
o tom něco víš, a proto Ti to vysvětlím po pořádku.
I. slet v roce 1882 v Praze na Střeleckém ostrově si
jistě pamatuješ. II. slet se konal na výstavišti v Královské oboře, současně s Všeobecnou zemskou
jubilejní výstavou, která byla podnikem veskrze
českým, protože naši němečtí spolukrajané si to
nakonec rozmysleli a nepřijeli.
Další slety III. až VII. byly na Letné o těch ti jistě
vyprávěli bratří z velké války a legionáři, ti šli do
Českého nebe rovnou, protože rakousko–uherské
nebe se v roce 1918 zavřelo.

Slety na Letné byly ve znamení dřevěných provizorií, tribun, které se po skončení vší slávy rozebraly, a dřevo se prodalo stavitelům pro další použití.
Jen ty hřebíky už nebyly k ničemu.
Ještě před válkou již v roce 1912 však někteří
bratři uvažovali o stavbě stadionu stálého a definitivního, někde v Praze. To nebylo tak jednoduché,
bylo tehdy v Praze sice dostatek pozemků, ale nebyly zrovna nejlevnější a pro stadion nejvýhodnější.
Po válce se dostaly do městského majetku pozemky
bývalých Strahovských lomů, které kdysi z části patřily premonstrátům a pak i eráru, který si tam ještě
v roce 1915 udělal cvičné zákopy, nebot’ se válka,
která měla trvat do švestek, trochu protáhla a vojáci
se museli učit zakopávat a žít v zákopech.
Pozemky se v roce 1918 staly městskými a pražští radní si s nimi moc nevěděli rady. Na stavění
to ještě nebylo, lidé by tam mohli jezdit snad jen
petřínskou lanovkou, nebo chodit od tramvaje z Pohořelce. Proto docela uvítali návrh Československé
obce sokolské postavit v té divočině sletový stadion.
Václav Vojtíšek vzpomínal na ta místa slovy: „Býva-
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Pohled na severozápadní nároží s věží z let 1937–1938. Foto Zdeněk Lefan, 2010.

la to opravdová poušt’ s vyvýšeninami i dolinami,
holými nebo chudě porostlými udupanou trávou,
a bývalo veseleji jen, když skřivan vylétl někde
z hroudy a dal se do horlivého zpěvu.“
Tyto pozemky, spolu s pozemky některých občanů tu darovanými, tu prodanými za malý peníz, se
staly místem dlouholeté stavební činnosti. Rozšafný
magistrát vydal rozhodnutí, že zemina se nesmí
z pozemků vyvážet a navážet, tedy aby materiál
zůstal na místě a byl jen přemist’ován. Proto šly
práce dost pomalu dopředu, a VIII. slet se konal ještě s tribunami dřevěnými, které se v následujícím
roce 1927 musely zbourat. Stavba byla provedena
údajně podle projektu architekta Dryáka. Pozemky
byly však neustále majetkem Magistrátu, a tak si
další provizorium postavili sociální demokraté na
II. Dělnickou olympiádu DTJ. To však o rok později také zbourali, asi proto, aby ho nemohli půjčit
Komunistické federaci proletářské tělovýchovy na
pořádání Rudého dne.
V roce 1930 Magistrát vypsal novou soutěž na
úpravu celého území, kdy zvítězil projekt architekta
Aloise Dryáka, ale k vypracování byli přizváni i Ferdinand Balcárek a Karel Kopp, kteří dostali druhou
cenu. Architekti navrhli rozdělení ploch tak, jak to
známe dodnes, a prostor mezi hradbami a stadionem využili pro dřevěné šatny. Realizací projektu

bylo pověřeno Ministerstvo veřejných prací a byla
to jediná zakázka, která se v krizových letech uskutečnila. Tehdy byla postavena západní tribuna již
z betonu a v červnu 1932 z její lóže sledoval Tomáš
Garrigue Masaryk cvičení IX. Sletu. To nebudu rozvádět, jistě Ti to také vyprávěl, a kdyby ne, tak se ho
na to zeptej, až ho v Českém nebi potkáš, řekne Ti
to ještě jednou. Ostatní tribuny byly ještě dřevěné,
a ty byly na podzim zbourány, aby si je mohla DTJ
v roce 1934 postavit znovu, ale za své. To rozčílilo
sociálně demokratického poslance a starostu DTJ
Františka Hummelhanse natolik, že v parlamentu
apeloval na dokončení areálu a jeho převedení na
stát. Toho se, milý bratře, asi zeptat nemůžeš,
protože jsem slyšel, že sociální demokrati do nebe
moc nechtějí. Nicméně v létě 1933 vláda uvolnila
12 milionů na dokončení Strahova a dala stadionu
oficiální název Masarykův státní stadion. Plocha
pro cvičení byla 310 x 202 metrů. Stavba dostala
další tribuny a dokonalé ozvučení v ploše, což byla
světová novinka.
X. všesokolský slet byl v roce 1938 ukázkou
odhodlanosti bránit republiku proti národně socialistickému zlu z Německa. První mobilizace a
Slet se konaly pod heslem: „Stráž nás volá, bratři,
vztáhněme své paže, pevně obejmeme svoji krásnou
zem. Lásku k míru, klidu v srdci svého lidu věčně
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zachováme sami proti všem.“ V září už bylo vše
jinak, potenciální spojenci se v Mnichově dohodli,
a tak burácivé „Tak přísaháme“ přehlušily motory
presidentského aeroplánu na nedalekém Ruzyňském letišti. Drobnější stavební úpravy proběhly
ještě v roce 1939, ale další válka vše zastavila.
Nakonec, o tom Ti mohou také více vyprávět bratři
ze sokolského odboje.
Válka skončila a na Strahově se zase staví. Betonové tribuny a dvě oblá nároží s věžemi velmi
moderního střihu. Ze dřeva už zbývá jen východní
tribuna s Bránou borců.
A je rok 1948, další Slet, ale to jsou v Československu již jiné poměry. XI. slet je již za vlády
komunistů. Co jsou komunisté, Ti asi také někteří
bratři povídali, to že tam u Vás nějaký je, je skoro
nemožné. Slet ještě povolit museli, ale pak Sokol
zakázali. Dnes se sice říká, že sjednocení tělovýchovy bylo výsledkem rozumu vládnoucí strany a že
si to Sokolové zkazili tím, že v průvodu vykřikovali
různá hesla. Jen jedno na ukázku. „Chceme na
Hrad paní Hanu a ne tuhle tlustou nánu! At’ žije
president Beneš!“ To bylo, bratře Tyrši, totiž tak.
V únoru 1948 dal president Beneš takovou malou
domů komunistům, a ti ho za odměnu vyšoupli
z presidentské židle a dali si tam svého Stalinova
poskoka. To je na dlouhé vysvětlování, za Vašich
časů ještě nebyl fotbal a malá domů a s tím Be-
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nešem Ti to také poví nějaký pamětník, bude jich
tam jistě dost.
V roce 1955 byla na stadionu událost sletu podobná, a tou byla spartakiáda. Ty se pak opakovaly
každých pět let kromě roku 1970, kdy se držitelé
moci báli shromáždění lidí.
V šedesátých letech byla přestavěna východní
tribuna 1962–1972 (Z. Kuna, O. Honke, Z. Stupka)
a pak byla doplněna v letech 1975–1978. Tribuna je
betonová montovaná, kromě nástupních schodišt’docela hezkého tvaru. Brána borců má konstrukci
ocelovou s velkým rozpětím bez pilířů. Význačným
rokem byl i rok 1978, kdy byl areál západní tribuny
upraven pro Mistrovství světa v lehké atletice. V šedesátých letech byly také zbořeny staré šatny a na jejich místě byly postaveny budovy kolejí, které pak při
spartakiádě sloužily jako šatny (F. Cubr, J.Hrubý,
J. Kándl a V. Formáček). Také bylo postaveno několik výstavních pavilonů, kde měly být ukazovány
úspěchy (moc jich nebylo). Asi nejzajímavější byla
skleněná budova menzy (S. Franz, L. Hanf).
V roce 1989 se poměry změnily, o tom jistě
v nebi víte, a tak se roku 1994 konal na velkém
stadionu XII. slet. Další slety se pak už konaly na
menším lehkoatletickém stadionu E. Rošického.
Velký stadion byl užíván jen na příležitostné akce
a tribuny jsou proto velmi málo udržované a jejich
stav se zhoršuje.

Pohled od západu, v popředí sousoší Zdeňka Němečka Poselství z roku 1975. Foto Zdeněk Lefan, 2010.
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Napojení tribuny ze dvou stavebních období.
Napravo montovaná konstrukce z druhé poloviny let
čtyřicátých, nalevo monolitická rámová konstrukce z let
šedesátých. Foto Zdeněk Lefan, 2010.
Jižní tribuna z roku 1947 s monumentálním obkladem
atiky. Foto V. Jandáček.

Památkové kauzy

Dnes je na velkém stadionu několik fotbalových
hřišt’ Sparty, ve východní tribuně je provozován
bazén a tělocvična. Západní tribunu používá ČSTV,
které některé budovy patří a celý stadion je pak ve
vlastnictví města.
Nyní se objevily podivné zprávy, které hovoří
o tom, že by se měl stadion a jeho okolí změnit a
pozemky využít pro komerční účely. Byla vypsána
soutěž s nejasným výsledkem, kdy by se do prostor
měla dostat čtvrt’ pro zámožné občany. Předtím se
ale, milý bratře, stala ještě jedna důležitá věc. Bratr
Dudych z župy Pipichovy podal návrh na zapsání
celého areálu za kulturní památku. Nebylo sice
zapsáno vše, ale velký stadion ano. To zapsání
znamená, že se stavba nesmí zbořit, nebo radikálně
přestavět a pokud ano, musí to být provedeno jen
s požehnáním Ministerstva kultury. Zbořit tribuny
stadionu a celý areál přestavět nebude tak snadné,
jak se zdá, nicméně je možné, že i tato ochrana
bude zrušena.
Magistrát moc neví co s tím, rád by místo využil
jinak, a to včetně prostoru kolejí, a tak se zatím nic
neděje. Schází nám tady v Praze nějaký sociálně
demokratický poslanec, který by se zase rozčílil
a který by od státu vykřičel nějaké peníze. Tedy
jednoho takového jsme sice měli a ještě máme, ale
tomu je Strahov docela fuk, křičel o jiných věcech,
a pak ještě vyhrál volby, ale nikdo s ním nechtěl
kamarádit a tak ostrouhal.
Pokusím se ti, bratře Tyrši, naznačit, jak se nyní
věci mají. Středem celého areálu je stadion a jeho
tribuny, které mají obrovské rozměry a prostory pod
nimi. Jsou nevyužité, nebo využité pro provizorní
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Nároží mezi jižní a východní tribunou spartakiádního stadionu na Strahově. Betonová konstrukce
z 60. let 20. století. Foto Zdeněk Lefan, 2010.

dílny a prodej aut na jižní straně. Plocha stadionu
je využita provizorně na hřiště a budovy šaten. Také
bazén tělocvičny se používá dost omezeně a co se
děje v západní tribuně, se moc neví.
Areál na sever od stadionu s tělocvičnou a
zbylými výstavními pavilony je využíván různě od
opravny a prodeje aut až po poměrně živě užívanou
tělocvičnu se skořepinovou střechou. Na východ od
tělocvičny je menší dnes zpustlý stadion, který se
takřka nevyužívá.
Prostor kolejí – bývalých šaten se využívá, nicméně budovy stárnou a jejich dispozice se společnými
sociálními zařízeními neodpovídá dnešní době.
Stejný osud mají i další budovy na této ploše. Asi
nejlepší jsou budovy a plochy kolem lehkoatletického stadionu, nově postavené tělocvičny a budovy
mezi stadiony.
Výhodou celého prostoru je dostatek místa pro
komunikace a nakonec ani s městskou hromadnou
dopravou to není tak nejhorší. Tramvaje jezdí k patě
areálu a dvě pustnoucí smyčky s mosty nadchodů
dávají tušit, že doprava při příležitostných akcích
zde nebyla podceněna. V prostoru jsou příslušné
inženýrské sítě a dostatek komunikačních staveb,
které, zejména na severní straně, vytvářejí docela
zajímavou krajinu s cestami a mosty.

Hodnotná je i zeleň v areálech, která je místy
vrostlá a v nejlepším stavu. Blízkost Petřínských
sadů a zelených pásů směrem k Vypichu dělá z prostoru zajímavé místo. Jenomže my zatím nevíme,
co s ním, a pokud bude o místě rozhodováno, hrozí
nebezpečí, že se něco zkazí.
Většina staveb, jak nechráněných, tak chráněných má svoji hodnotu, a to i brutalistické přístavby z konce sedmdesátých let. Tribuny velkého
stadionu jsou vzorníkem, jak se měnil nejen vkus,
ale i stavební technologie. Za nejhodnotnější můžeme pokládat červenými cihlami obložené brány
na severozápadě a jihozápadě s věžemi. Kdo má
trochu více tradicionální cítění, tak najde zálibu
v severní a jižní tribuně, která má jednoduché
uspořádání a strukturované omítky jsou zde doplněny monumentální kamennou prací, která je
ještě zachovalá.
	Nakonec i ona východní tribuna začíná mít
kouzlo a jen sešlost schodišt’ a nástaveb s lehkým
pláštěm hodnotu snižuje. Asi nebude vhodné velké
stavby nechat zchátrat do podoby zříceniny a pak
zbytky ukazovat jako Koloseum v Římě, jakousi
údržbu nebo zajištění by si stavby zasloužily. Pouhé odstranění opadávajících omítek a provizorní
zasít’ování ztrátu nezastaví. Trochu jiná situace
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Pohled od stadionu ke strahovským kolejím.
(Nadějná konstrukce H rámů, která své autory dlouhodobě zklamala.) Foto Zdeněk Lefan, 2010.

je u kolejí, které budou potřebovat bud’ radikální
přestavbu, nebo nahrazení jinými stavbami. Trochu vojenský urbanismus by mohl být pozměněn,
nicméně řád prostoru se střední ulicí, kde na tzv.
betonu se hrály míčové hry a tenis, by mohl být
inspirací. Zachování studentského města, kde se
obyvatelé postupně mění, je možná lepší než vytvoření polozavřené enklávy drahých bytů, kde by
jistě byla snaha zajistit výhled z nadvýšených pater
na historické části Prahy.
Trochu jsem se, bratře náčelníku, rozepsal, ale
snad to nevadí. Zkrátka dnes nějak nevíme co
s prostorem, který byl vymezen před skoro sto lety
a který by měl být prostorem pro celé město. Jeho
zánik či omezení by bylo nešt’astné rozhodnutí,
ale současný stav se nám také nelíbí. Máme sice
vzácnou radu: „Někdo by s tím měl něco dělat“. Ta
nám však nepomůže, pokud se do věci nevloží lidé,
kteří mají jakousi vizi. Takovou, jakou měli již před
první světovou válkou Sokolové. Po dvaceti letech

úsilí, samozřejmě podporovaného městem Prahou
a státem, vykřesali z nehostinných prostor něco
zajímavého, co přežilo. Bylo by škoda nepokračovat.
Vždyt’ Tvá hesla, bratře Tyrši, že ruch je život a je
nutná změna, platí i dnes.
Měli bychom situaci řešit podle hesla: „Přeskoč,
přelez, ale nepodlez“. Na přeskakování asi nemáme, ale neměli bychom podlézat tím, že z plochy
uděláme jen stavební pozemky pro nudné město.
Tak snad alespoň přelézt.
Pokud by Tebe, bratra starostu a další bratry
něco v Českém nebi napadlo, bude to dobré, ale my
se to těžko dozvíme, leda snad Ti kteří tam po čase
přijdou. Vzhledem k tomu, že pošta do Nebe jde
zatím jedním směrem, si musíme pomoci sami.

			
		

Tvůj 				
Václav Jandáček
Břevnov Župa Podbělohorská
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Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém
prostředí za rok 2010
Průběh sedmého ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novostavbu v historickém prostředí ovlivnil
fakt, že mnozí členové poroty, čili Domácí rady, tušili už dopředu, kdo vyhraje.
Pozice adepta na vítězství se zřejmě nikdy nezdála být tak silná jako letos.1
1
Snad jen vítězství Johna Pawsona a Jana Soukupa s jejich přestavbou barokního hospodářského dvora Nový dvůr u Toužimi na
několik
našli,
takže kostel v Šumné nakonec zvítězil
klášter cisterciáků-trapistů v třetím ročníku naší soutěže se dalo očekávat
s tak velkou
jistotou.

jen o vlásek a ostatní finalisté nemuseli mít pocit,
že jsme je vybrali jen do počtu.
Že jsme žádného z letošních kandidátů nenašli
v Praze, to možná způsobil jen momentální výkyv.
Laureátem ceny loňské se stala stavba pražská –
Národní technická knihovna v Dejvicích – a také
ve starších ročnících naší ceny bychom dobrých
staveb z metropole našli dost. Přesto si musíme
položit otázku, zda se ve výběru novostaveb pro
různá staveniště v historickém centru Prahy v posledních letech neprosazují podivné mechanismy,
které upřednostňují krátkodobý ekonomický zájem
vlastníka parcely před architektonickou kvalitou.
A o kvalitu nám přece musí v první řadě jít. Novostavby s nízkou architektonickou kvalitou do
historického centra Prahy nepatří. Úroveň projektů, podle nichž se mají stavět nové budovy na
severním konci Revoluční třídy3 nebo na nároží

Markéta Veselá, kancelářský dům v Kozí ulici v Brně

Kostel sv. Ducha v Šumné u Znojma od brněnského architekta Marka Štěpána představuje
sakrální stavbu natolik zdařilou a natolik splňuje
základní podmínku naší soutěže – totiž aby místo
vypadalo po vstupu novostavby lépe než před jejím
vystavěním a aby nové architektonické dílo místo
pozdvihlo na vyšší kulturní úroveň -, že téměř nikdo
z nás nepochyboval, že se právě tento kostel stane
novým držitelem naší ceny. Členové Domácí rady
i jejich přátelé-tipaři2 přesto usilovně pátrali po
jiných silných kandidátech, aby to stavba Marka
Štěpána neměla tak jednoduché. A opravdu jich
1 Snad jen vítězství Johna Pawsona a Jana Soukupa s jejich
přestavbou barokního hospodářského dvora Nový dvůr u Toužimi
na klášter cisterciáků-trapistů v třetím ročníku naší soutěže se dalo
očekávat s tak velkou jistotou.
2 Za mnohá doporučení pro tento ročník naší ceny vděčí Domácí
rada hlavně architektům Svatopluku Sládečkovi, Karlu Doleželovi a
Matěji Páralovi.

František Šmédek, polyfunkční dům v Pellicově ulici
v Brně
3 Kateřina Bečková, Devatenácté století stále na odstřel, Lidové
noviny, 10. 8. 2010, s. 11. – Kateřina Severová, Demolice domu
rozdělila památkáře, Právo, 13. 8. 2010, s. 10. – Kateřina Kolářová,
Novostavba v Revoluční zachrání barokní dům, slibují autoři,
Mladá fronta Dnes, 24. 8. 2010, s. B3.
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Ladislav Kuba-Tomáš
Pilař, obytný dům
Ostravská brána
v Ostravě

Opletalovy ulice a Václavského náměstí4 – vždy
na místě hodnotných starších domů –, anebo úroveň novostavby, která už vyrůstá v dolní části téhož
náměstí na parcele zbořeného Darexu, budí z tohoto hlediska oprávněný údiv hraničící s odporem
a opovržením. Místa, na nichž se tyto stavby chtějí
ocitnout, nebudou jejich přítomností pozdvižená,
nýbrž zdegradovaná. Procesem plíživé degradace
takto může projít celé pražské historické centrum.
Když to tak bude pokračovat, dočkáme se v Domácí
radě stavu, kdy už Cenu Klubu Za starou Prahu
žádná stavba z Prahy nedostane.
V posledním ročníku naší ceny si dobře vedli
architekti z Brna, což ostatně platí i o ročnících
minulých. Marek Štěpán, letošní laureát, se před
lety dostal mezi finalisty s novou věží pro kostel
4 Richard Biegel, Demoliční nákaza v Praze, Za starou Prahu XL
(XI), 2010, č. 2, s. 4-7. – Karolina Jirkalová, Zelňák a Václavák,
Art+Antiques č. 1, leden 2011, s. 48-49.

v Kozmicích u Hlučína. Dvakrát se už ucházeli
o naši cenu Ladislav Kuba s Tomášem Pilařem –
s kaplemi v Jestřebí u Jihlavy a v Černé u Měřína.
Třikrát jsme už posuzovali díla brněnského architekta Svatopluka Sládečka ve Zlíně a v Uherském
Hradišti. Stavby přímo z Brna, z území tamější
památkové rezervace, letos v naší soutěži zastupoval kancelářský dům v Kozí ulici od Markéty
Veselé a polyfunkční dům v ulici Pellicově od
Františka Šmédka.
První z obou budov obsadila starou proluku
v kompaktně zastavěném jádru Brna. Z jedné
strany s parcelou sousedil dům s drobným novorenesančním členěním průčelí a z druhé ji uzavíral
dům puristický, s velkými holými plochami svých
stěn. Markéta Veselá se snažila najít střední cestu
mezi těmito dvěma typy architektonických aparátů.
Pročlenila svou vlastní fasádu vysokým kamenným
řádem, který obstarává komunikaci se sousedem

Marek Štěpán, kostel sv. Ducha v Šumné
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Libor Čížek-Ondřej Moravec-Michal Nekola-Radek Šíma, kulturní středisko Střelnice v Turnově

nalevo, ale udržela také u ní velké holé plochy a ty si
zase dobře rozumějí s domem na druhé straně. Klasičnost tohoto řešení chytře podvrací zpohybnění
kamenného řádu v jednom z podlaží a asymetrická
kompozice objemů horního ustupujícího patra.
Dům Františka Šmédka stojí na konci souvislé
řady puristických a funkcionalistických domů
z doby první republiky. Už tento fakt asi podmínil
volbu jeho architektonických prostředků, které
vyvolávají vzpomínku na krabicovitost funkcionalismu a na asymetrické narušování tématu krabice
v dílech architektů z holandské skupiny De Stijl.
K sousedním starším stavbám v ústí Pellicovy ulice se Šmédkův dům připojuje přirozeně, zbytečně
je nepřevyšuje. Domkům z raného devatenáctého
století na své pravé straně pak dává otevřeností své
kompozice najevo, že je nezamýšlí pohltit.
Obytný dům Ostravská brána na území moravskoostravské památkové zóny, práce Ladislava
Kuby a Tomáše Pilaře, použil naproti tomu pro
svůj plášt’ pravidelný geometrický rastr, který vytváří zajímavé pozadí pro starobylou figuru kostela
sv. Václava. Modul, měřítko pro členění pláště své
veliké budovy, zvolili architekti opravdu dobře; její
železobetonový skelet působil sám o sobě příliš
mohutně. Půdorys stavby sleduje ohyb zaniklé hradební zdi, její výška odpovídá výšce okolních budov
z dvacátého století. Památkářská cena tohoto díla
nicméně spočívá především v tom, že dalo popud
k rehabilitaci poničené městské tkáně ve svém
širším okolí, k obnově kompaktních městských
bloků na tomto místě.
Tak jako Ladislav Kuba a Tomáš Pilař v Ostravě,
také autoři kulturního střediska Střelnice v Turnově, pražští architekti Libor Čížek, Ondřej Moravec, Michal Nekola a Radek Šíma, domodelovali

svou novostavbou roztřepený okraj historického
městského jádra a vykročili tak ke zkulturnění
širšího okolí, ovládaného doposud jen automobilovými garážemi. Místo by přitom mohlo tvořit pěknou bránu do města, jedno z jeho „průčelí“, jemuž
na horizontu kraluje novogotický chrám Narození
Panny Marie. Svůj úkol, novostavbu kulturního
střediska s klubovnami, koncertními sály a kavárnou, řešili autoři s prostředky napůl moderními a
napůl klasickými, podobně jako Markéta Veselá u
domu v brněnské Kozí ulici. Kontrast obou těchto
aparátů dobře vystihuje vysoce technické těleso
balkonu vyčnělé z klasického sloupořadí. Volba
materiálů pro Střelnici, kontrast pískovce a bílé
omítky, nevtíravě odkazuje k jiné stavbě tohoto
pražského týmu pro Turnov, k obřadní síni na
nedalekém městském hřbitově.
Palác Zdar na Mírovém náměstí v Ústí nad
Labem nepomáhá rehabilitovat okraj starého
města, nýbrž přímo jeho střed. Bombardování na
konci druhé světové války a brutální asanace, jež
pak následovaly, zbavily historické jádro Ústí jeho
soudržnosti. Hlavní prostor města se neúměrně
rozšířil a téměř tak ztratil ráz náměstí. Od severu
a od západu ho podle projektů architekta Rudolfa
Bergra vymezily ne snad špatné, rozhodně však přehnaně mohutné veřejné budovy v pozdně moderním
stylu. Architekti Jan Jehlík, který v tuto chvíli
pendluje mezi rodným Ústím a Prahou, a Ivan Reimann, jemuž se podařilo prorazit v hlavním městě
Německa, se rozhodli obnovit u náměstí jeho staré
regulační čáry5 a ohraničit jeho původní území co
nejkvalitnějšími novostavbami, které tak odsadí
5 Tuto úpravu městského centra doporučoval provést už regulační
plán Romana Kouckého z počátku devadesátých let 20. století.
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Jan Jehlík-Ivan Reimann, polyfunkční palác Zdar v Ústí nad Labem

starší budovy Bergrovy až do zadního plánu. Svůj
záměr Jehlík a Reimann koordinovali s autory tří
nových domů na západní straně Mírového náměstí6
a sami pro toto místo vyprojektovali polyfunkční
palác, jehož povzbudivý název odkazuje ke jménu oblíbené restaurace na téže parcele. Objemy
jejich díla, včetně nárožní věže, usilují o dosažení
kompoziční rovnováhy se sousední novoklasicistní
budovou spořitelny z let 1937–1939 od ústeckého
německého architekta Franze Josefa Arnolda.7 A
rovněž architektonický výraz paláce Zdar působí
dojmem čehosi německého; zaoblenými formami
svých nároží připomíná díla berlínských architektů Ericha Mendelsohna nebo Emila Fahrenkampa
z éry Výmarské republiky. Architektura Zdaru tak
dovede kultivovaně připomenout starší dějiny Ústí
nad Labem, u nichž si zaslouží úctu statečný odpor německé sociálně demokratické správy města
proti nacismu.
Zatímco ústecký Zdar a turnovská Střelnice si
vedly v našem hlasování nadějně a zvláště Zdar jen
o vlas nevyhrál, polyfunkční dům na Masarykově náměstí ve Vyškově musel být rád, že vůbec
mezi finalisty zůstal. A přece i jeho autor, Pavel

Ripel z Brna, provedl svou práci dobře. Odhadl
pro svou novostavbu správné rozměry, dovedl u ní
najít vhodné prostředky pro vyjádření její nárožní
pozice. Jde o stavbu bez mediálního ohlasu a od
téměř neznámého autora,8 který však, jak věřím, se
už s každým novým úkolem tohoto druhu vyrovná
stejně chvályhodně jako ve Vyškově.
Nakonec jsem si nechal laureáta, kostel sv. Ducha v Šumné od Marka Štěpána. Tato chrámová
stavba upoutává už svou architekturou, ve které
se v modernisticky pročištěné a zjednodušené podobě ozývají známé formy románské a raně gotické
architektury. Mezi pólem historismu a pólem modernismu tu architekt dokázal balancovat opravdu suverénně. Výsledek totiž rozhodně nevyznívá
jako nějaký ustrašený kompromis. Snad ještě víc
však zaujme, jak mistrovsky dokázal Marek Štěpán odhadnout, na jaké místo uprostřed prázdné
„návsi“ Šumné má svůj nový kostel vložit a jakou
u něj zvolit velikost. Jako by se při tom chtěl řídit
myšlenkami Camilla Sitteho o umist’ování starých
monumentů, autor neposadil svoji stavbu nějak
mechanicky doprostředka. Vybral pro kostel místo
mimo střed, a přece v těžišti, a navíc tam, kde se

6 Navrhli je Jan Jehlík a Pavel Černohouz.

8 Za nalezení skutečného autora vyškovského domu děkuji
kolegům z olomouckého, kroměřížského a brněnského pracoviště
Národního památkového ústavu; vyškovský stavební úřad jméno
architekta neznal.

7 Kromě výborného webu www.usti-aussig.net mapuje Arnoldovu
práci nepublikovaná práce Pavla Prouzy, Architekt Franz Josef
Arnold, FF UK, Praha 2010.
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Pavel Ripel, polyfunkční dům ve Vyškově

kupí dohromady i jiné veřejné funkce Šumné včetně
pošty, restaurace, telefonní budky a autobusové
zastávky. Náhodně vzniklé prostranství mezi třemi
ulicemi, obestavěné nezajímavými domy z dvacátého století, tak díky Štěpánově novostavbě dostalo
ráz skutečného historického centra.
Předávání Ceny Klubu Za starou Prahu proběhlo v kavárně Mlýnská na pražské Kampě 16.
listopadu 2010. Proslovem na téma „Stockholmského syndromu“, jako vždy nesmírně působivým,
je uvedla předsedkyně Klubu Kateřina Bečková.
Večer moderoval jednatel Klubu a duchovní otec
jeho ceny Richard Biegel, vedle členů Domácí rady
i našich řadových členů kavárnu navštívili významní
představitelé Národního památkového ústavu Věra
Kučová, Josef Štulc a ředitelka Nad’a Goryczková.
Ohlas tohoto ročníku Ceny KSZP v denních médiích

asi nebyl takový, jaký by si naše akce zasloužila.9
O její prestiži mezi architekty nicméně svědčí fakt,
že čestná uznání i samu cenu si osobně přijeli
převzít všichni finalisté s výjimkou Pavla Ripela
– kterého se nám do dne slavnostního vyhlášení
prostě nepodařilo najít!
							
Rostislav Švácha
Snímky autor textu

9 Pozornost ji věnovaly rozhlasové pořady Karla Oujezdského na
stanici Vltava a digitální časopisy Stavbaweb a Archiweb. Srov. dále
Ivan Matějka, Šumná má šumný kostel, Literární noviny XXI, č.
47, 25. 11. 2010, Karolina Jirkalová, Cena Klubu Za starou Prahu,
Art+Antiques, č. 12, prosinec 2010, s. 50, a Martina Mertová, Cena
Klubu Za starou Prahu v období analytického purismu, Stavba
XVIII, 2011, č. 1, s. 4-6.
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Ještě k pražským sochám a pomníkům svatého Václava
Před dvěma lety otiskl tento věstník článek shrnující tehdy známé poznatky o pražských sochách
a pomnících svatého Václava.1 Končil konstatováním, že za posledních osmdesát let v Praze nevzniklo
žádné nové sochařské dílo k poctě tohoto světce a zemského patrona a že např. moderní Gočárův kostel
sv. Václava ve Vršovicích marně čeká na jeho sochu, pro kterou bylo již při stavbě vyhrazeno místo
na průčelí věže.
Věstník i článek se dostal do rukou Ing. Jiřímu
Stefanovi z Třeboně, synovci zemřelého sochaře
Bedřicha Stefana (1896-1982) a dědici jeho pozůstalosti. Vzpomněl si, že v této pozůstalosti je
i model sochy svatého Václava z roku 1929, zamýšlené právě pro vršovický kostel,2 která ale pro
nedostatek finančních prostředků nebyla tehdy
realizována. Obrátil se proto na vršovickou farnost
a ta na Městskou část Praha 10, která se velkoryse
rozhodla nechat na svůj náklad zhotovit a kostelu
darovat bronzovou sochu jeho patrona. Desetinásobné zvětšení a částečnou úpravu Stefanova
modelu do nadživotní velikosti 3,2 m (i s kopím
téměř 4 m) provedl akademický sochař Jan Roith.

Podle tohoto modelu byla socha odlita v bronzu a,
přes 600 kg těžká, 28. září 2010 osazena na podstavec při úpatí věže. Dne 3. října pak byla socha
po slavnostní mši pražským biskupem Václavem
Malým slavnostně posvěcena. A tak i zásluhou
Věstníku Klubu Za starou Prahu dostala Praha
další a vršovický kostel osmdesát let očekávanou
sochu svého patrona, svatého Václava. Na celé
věci je nutno vyzdvihnout a ocenit skutečnost, že
jak Ing. Stefan, tak akad. sochař Roith, se vzdali
veškerých finančních nároků, na které by realizací
díla měli jinak právo.
Jiná událost, spojená s již existující pražskou
sochou sv. Václava, se odehrála 2. března letošního
roku na Křižovnickém náměstí. Toho dne dopoledne byla v žulové dlažbě ve východním předpolí
Karlova mostu a Staroměstské mostecké věže osazena kruhová pamětní deska. Je z leštěné indické
hrubozrnné červené biotitické žuly Multicolor Red,
uprostřed s bronzovou knížecí čapkou s křížkem
a na obvodu s bronzovými nápisy „SLOUP SV. VÁCLAVA – COLUMNA STI. WENCESLAI“. Téhož dne
večer, po skončení slavnostní mše pro sv. Anežku
v sousedním křižovnickém kostele sv. Františka, desku odhalil a posvětil pražský arcibiskup
Dominik Duka. Desku navrhl ateliér DAM s.r.o.
a zhotovil kovář a restaurátor Vladimír Markvart.
Má průměr 500 mm, sílu 30 mm a bronzové prvky
jsou do ní zapuštěny do hloubky 15 mm, takže jejich ošlapání je prakticky vyloučeno. Deska je navíc
zpevněna podkladní deskou z šedé žuly o stejném
průměru a stejné síle.3

Socha sv. Václava na věži kostela sv. Václava ve
Vršovicích (B. Stefan 1929 - J. Roith 2011).
Foto V. Rybařík

Pamětní deska svatováclavskému sloupu na
Křižovnickém náměstí (V. Markvart 2011), položená,
odhalená a posvěcená 2. března 2011. Foto V. Rybařík
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nostního průvodu na Křižovnickém náměstí 11.
května 1743, den před korunovací Marie Terezie
českou královnou.9 Ještě starší, ale dosti primitivní
vyobrazení sloupu (včetně strážnice s tehdy ještě
otevřeným prvním patrem za ním) nakreslil a spolu se sochami z Karlova mostu vydal Jan Jáchym
Kamenický (Kamenitzky) v roce 1716,10 samotný
sloup nakreslil Jan Želízko (Selisko) v roce 1827.11
V obou těchto případech je na štítě, který sv. Václav
přidržuje levicí, vyobrazena orlice, která na něm
ale nyní schází.
Nový sloup na tomto místě stál 102 let, když „větrem rozviklán“ a komplikující přístup na most byl
na příkaz staroměstského primátora Jana Václava
Friedricha z Friedenberka přemístěn 30. prosince
1778 k rohu mostní strážnice (čp. 192-I).12 K jeho
základnímu kameni (podstavci?) byl přitom připojen nápis od řádového kněze Dominika Madera.13
Z několika dobových vyobrazení Staroměstské
mostecké věže a prostoru před ní včetně strážnice

Slavnostní průvod na Křižovnickém náměstí 11. května
1743, den před korunovací Marie Terezie českou
královnou. Mědiryt M. Tyroffa podle kresby
J. J. Dietzlera (Národní galerie, sbírka grafiky a kresby,
RG 143271). Fotografie © Národní galerie Praha

Deska vyznačuje místo, na kterém byl na podzim loňského roku při úpravě východního předpolí Karlova mostu odkryt základ pískovcového
sloupu se sochou sv. Václava. Ten na žádost staroměstského magistrátu zhotovil a na toto místo
postavil 28. září 16764 pražský sochař Jan Jiří
Bendl (Pendl). Měl tak nahradit (kamenný?) sloup
se sochou téhož světce, který v jeho blízkosti stál
už od doby Karla IV., o kterém se poprvé zmiňuje
Jaroslav Schaller5 a jehož pravděpodobné základy
se na podzim loňského roku také podařilo nalézt.6
Podle Václava J. Veleby7 byla na sousední strážnici deska s latinským nápisem, který v překladu
Antonína B. Černého zněl: „Socha, postavená sv.
Václavu, mučeníku, vévodě a patronu království
Českého králem českým Karlem IV. asi 10 kroků
odtud, byvši bouřemi a dlouhým věkem na onom
místě poškozena, byla sem přeložena 29. září 1676
magistrátem a občanstvem pražským.“8 Podobu
a tehdejší umístění nového sloupu i jeho okolí
zobrazuje rytina, zachycující vojenskou část slav-

Východní prostor před Staroměstskou věží s někdejší
strážnicí (No 192) a sloupem se sochou sv. Václava
na jejím nároží kolem roku 1810 (Litografie v albu
Fascimiles of Sketsches made in Flanders and Germany
and drawn on Stone by Samuel Prout. London 1820).
Fotografie © Národní galerie Praha
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a sloupu na jejím nároží je asi nejvýstižnější (až
na proporce sloupu) litografie anglického kreslíře
Samuela Prouta z doby kolem roku 1810.14
V roce 1847 bylo rozhodnuto Křižovnické náměstí upravit pro pomník Karla IV. Proto byla
v červenci toho roku zbourána strážnice a sloup
od ní znovu přemístěn, tentokrát k jihovýchodnímu nároží sousedního kostela sv. Františka. Toto
druhé přemístění sloupu provedl pražský kameník
František Jedlička (Gedlička) za 135 zlatých.15 Při
této příležitosti byla v hlavici sloupu nalezena latinsky psaná listina o předchozím přemístění sloupu
30. prosince 1778 za výše zmiňovaného primátora
Friedricha.16 V roce 1907 bylo pak k úpatí sloupu
položeno asi 10 m2 dlažby z přístupové komunikace
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na Juditin most, objevené v roce 190317 a tvořené
nepravidelnými plochými kusy diabasu (žabáku),
zčásti (čtyři kusy) i železitého pískovce.18
Přenesením sloupu k nároží kostela sv. Františka
ale jeho historie nekončila. Vlivem nepříznivé pražské povětrnosti i otřesů ze sousední frekventované
Křižovnické ulice sloup chátral. V roce 1903 Karel
Chalupa píše, že sloup byl v „novější době“ přeražen a je stažen železnými obručemi.19 Sloup ale
chátral dál, a tak bylo v roce 1925 rozhodnuto jeho
architekturu obnovit. Tuto práci ze žehrovického
pískovce provedl pražský sochař František Řehoř,
jak dokládá nápis vytesaný na spodní obrubě dříku (OBNOVIL FR. ŘEHOŘ R. 1925). Sloup je tudíž
z velké části kopie, o čemž kupodivu v dosavadní
literatuře není žádná zmínka. Ani pak však takto
obnovený sloup neměl na růžích ustláno. V neděli
6. června 1937 do něj totiž narazilo osobní auto
a přitom mu způsobilo trhliny v podstavci a ve
druhé třetině výšky.20 Další a také poslední zprávy
o sloupu máme pak až z let 1972–1973 a 1981,21
kdy sloup opravoval akad. sochař a restaurátor
František Pašek. Při první opravě byla socha sv.
Václava sejmuta (aby bylo možno opravit hlavici
pod ní ze všech stran) a její měděné atributy (křížek
na knížecí čapce, špička korouhve a žerd’) vyměněny za nové.
Zbývá ještě vysvětlit, proč má sloup dřík obtočený vinnou révou s hrozny (na spodním konci se
čtyřmi snopky pšeničných klasů), symbolizujíc tak
svatého Václava jako vinaře. V domě čp. 193-I, poblíž kterého původně stál, bývala totiž staroměstská
celnice, kde kromě úřadu mostu pražského sídlil
i úřad perkmistra hor viničních, tedy viniční úřad.22
Proto se také sloupu říkalo a říká sloup viniční
nebo vinařský.
Při této příležitosti doplňuji dřívější výčet a přehled znalostí o pražských sochách a pomnících
svatého Václava ještě některými nově zjištěnými
fakty. Řadu z nich obsahuje důkladný přehled
vzniku a osudů Parléřovy sochy sv. Václava z let
1372-1373 ze svatováclavské kaple katedrály sv.
Víta i její kopie z roku 1866.23 Dodatečně pak bylo
zjištěno, že Parléřovu sochu „s velikou pílí a svědomitostí“ v roce 1881 obnovil sochař Ludvík Šimek 24
a že socha na svoje místo v kapli sv. Václava byla
umístěna 17. července 1912.25 Jmenovaný sochař
jinou sochu sv. Václava, na nároží Nového proboštství na Pražském hradě, vytvořil v roce 1880
z mšenského (a nikoliv hořického) pískovce a to na
náklad probošta Adolfa Würfela.26 Další pískovcová
socha sv. Václava od neznámého umělce a se signaturou „1752 S. D. W.“ bývala na atice jižního průčelí
bývalého kláštera Milosrdných (nyní Nemocnice
27
Viniční sloup se sochou sv. Václava (J. J. Bendl 1676) na Na Františku) na Starém Městě. V červenci 2006
byla (spolu s pěti dalšími) sejmuta k restaurování,
nároží kostela sv. Františka na Křižovnickém náměstí.
Foto V. Rybařík
které měl provést akad. malíř a restaurátor Tomáš
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6) Místo, asi 4 m východně od pamětní desky, je nyní v okolní
mozaikové dlažbě z červeného mramoru vyznačeno křížkem z pěti
kostek bílého mramoru.
7) Welleba W. J.: Die berümhte Prager Brücke und ihre Statuen…
Prag 1827, s. 10–11.
8) Černý A. B.: Karlův kamenný most v Praze r. 1716. In: Časopis
Společnosti přátel starožitností českých v Praze 10, 1902, s.
146. V nápisu (nebo překladu) mělo ale být místo „přeložena“
správně „postavena“, místo „29.“ „28.“ září a místo „pražským“
„staroměstským“.
9) Mědiryt M. Tyroffa podle kresby J. J. Dietzlera; Národní galerie,
sbírka kresby a grafiky, sign. RG 143271.
10) Kamenitzky J. J.: Eingentlicher Entwurf und Vorbildung der
vortrefflichen, Kostabahren und weltberühmten Prager Brücke …
Prag 1716, za s. 8.
11) Viz pozn. 7); za s. 10.
12) Ekert F.: Posvátná místa král. hlav. města Prahy, II. díl. Praha
1884, s. 536-537.
13) Nápis cituje J. J. Schaller (viz pozn.5)). Původní místo bylo
v dlažbě vyznačeno kamennou deskou (z branického lomu), která
ale časem zmizela; nyní je vyznačeno (ne právě zřetelně) do kříže
nařízlou žulovou dlažební kostkou.
14) Kresba otištěna v albu Fascimiles of Sketsches made in
Flanders and Germany drawn on Stone by Samuel Prout, vydaném
v Londýně v roce 1820.
15) Stehlík K.: Dějiny pomníků pražských. In: Věstník obecní král.
hlav. města Prahy 16, 1909, s. 49.

Socha sv. Václava jako vinaře. Výdusek z umělého
kamene podle originálu J. Brokofa v nádvoří Konviktu
(J. Líbal 1999). Foto V. Rybařík

Rafl.28 Byla však tak poškozená, že bylo doporučeno
ji nahradit kopií, která ale zatím zhotovena nebyla.
Na Starém Městě, v nádvoří Konviktu, byla v roce
1999 do niky umístěna kopie Brokofovy sochy sv.
Václava jako vinaře, kterou jako výdusek z umělého
kamene zhotovil sochař Jiří Líbal z Prahy.29
Znalost pražských soch a pomníků svatého
Václava je tedy bohatší o nové poznatky, což ovšem
nevylučuje, že by k nim nemohly v budoucnu přibýt
poznatky další.
							
Václav Rybařík
Poznámky:
1) Rybařík V.: Pražské sochy a pomníky svatého Václava. In:
Věstník Klubu Za starou Prahu 39, 2009, č. 1, s. 23–30.
2) Od sochaře Stefana je ve zmiňovaném kostele sv. Václava křížová
cesta z let 1930–1933.
3) Za poskytnuté technické informace děkuji ing. Zdeňku Batalovi
ze společnosti SMP CZ a. s. a panu Václavu Markvartovi.
4) Hammerschmid J. F.: Prodromus Gloriae Pragenae …, VeteroPragae 1723, s. 592.
5) Schaller J.: Beschreibung der Königlichen Haupt- und
Residenzstadt Prag, II. Prag 1794, s. 365-366.

16) Listinu citují, bohužel bez jakýchkoliv podrobností, Umělecké
památky Prahy-Staré Město, Josefov (Vlček P. aj. 1996) na s. 546;
v překladu zní: Tato socha svatého Václava, mučedníka, knížete a
patrona Království českého, vztyčená 28. září L. P. 1676 radou a
obcí Starého Města na místě deset kroků odtud, označeném nyní
kamennou deskou z lomu Braník, hrozila na tom místě zřícením,
stojíc procházejícím v cestě a vydána jim na pospas a vystavena
též nepřízni povětrnosti, byla sem dne 30. prosince L. P. 1778
přenesena za primátora p. Václava Friedenberka z Friedenberku (za
překlad děkuji p. Adamu Hnojilovi z ústředního pracoviště NPÚ).
17) Herain J.: Karlův most v Praze. Praha 1908, s. 7.
18) Situaci této dlažby po určité úpravě z roku 1990 podrobně
zdokumentoval Jan Zavřel (Petrografie stavebních kamenů Juditina
mostu. In Kámen 6, 2000, č. 2, s. 53-66, obr. 4).
19) Dům měl skvostný renesanční portál z červeného mramoru (viz
též litografie S. Prouta, citovaná v pozn.14)), který byl po prodeji
domu v roce 1841 vybourán a v roce 1855 postaven (s nápisem
„Senatus“) ve II. poschodí Staroměstské radnice.
20) Chalupa K.: Pražské pomníky a sochy. In Národní listy
23.8.1903.
21) Národní politika 8.6.1937; Polední Národní politika 11.6.1937.
22) Restaurátorské zprávy v archivu Galerie hlavního města Prahy.
23) Rybařík V.: Ke vzniku a osudům sochy sv. Václava ve
Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta. In: Zprávy památkové péče
69, 2009, s. 449-457.
24) Lehner F. J.: Přehled církevně umělecké činnosti v Praze r.
1880-1882. In: Method 9, 1883, s. 9.
25) Stavební deník 1911–1919. In Archiv Pražského hradu, fond
Jednota pro dostavění hl. chrámu sv. Víta na hradě Pražském,
kniha č. 95.
26) Dtto pozn.24)
27) Vlček P. a kol.: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov.
Praha 1996, s. 491.
28) Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice
v roce 2006. In: Zprávy památkové péče 68, 2008, příloha v č. 4;
Restaurátorská zpráva z roku 2006 v archivu NPÚ-územní
pracoviště Praha.
29) Podle nápisu na destičce na podstavci sochy.
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Dílo Jana Kotěry
na pražských hřbitovech
II. část
(Část I byla publikována ve Věstníku Klubu Za starou Prahu v čísle 3/2009.)

Sepulkrální tvorba Jana Kotěry na hřbitovech
Vinohradském, Vyšehradském, Novém židovském
a v Liboci vznikla, až na hrobky Heverochových a
Waldesových, v době před vypuknutím první světové války. Do roku 1901 se datují monumentální díla
pro rodinu Elbogen a manžele Mildovy. V následujícím roce vzniká architektura hrobky Robitschkovy
a hrobů E. H. Perutze a Josefa Navrátila. Doba
mění umělcovy výrazové prostředky a poselství,
které nese. Přes tyto vlivy je však Kotěrova tvorba
ovlivněna módními proudy jen dílčím způsobem.
Kotěra ve svých dílech, která jsou trvalou duchovní
hodnotou, předstihuje výrazově svou dobu. V prvních letech 20. století realizoval u sepulkrální tvorby myšlenku dvou prostorových plánů, odlišných
měřítkem a funkcí. Tuto tvůrčí představu skladby
hmot má hrobka Elbogenů, manželů Mildových a
Marie Hamerníkové. Prostorový koncept hrobového
místa, kde architekturu v záhlaví hrobu vyvažují
hmoty na předních nárožích, byl realizován u hrobek rodiny Elbogen a Robitschek, později v roce
1904 u olšanské hrobky K. Maydla. U hrobky
Elbogenů začleňuje Kotěra do hmotového konceptu zahradní architekturu. Architektonický návrh
hrobu JUC. M. Perutze vyčleňuje hrobové místo
z hřbitovního okrsku zahradní architekturou vytvářející intimitu hrobového místa a umožňující uplatnění perspektivního průhledu. Později, v roce 1906,
byl obdobný koncept realizován na olšanské hrobce
Mrázově. Na spolupráci Jana Kotěry s Bohumilem
Kafkou na olšanské hrobce K. Maydla navazuje
společné dílo monumentální vyšehradské hrobky
rodiny Tichých a Bartových. Plodná spolupráce
se Stanislavem Suchardou dala vzniknout hrobce
manželů Mildových, které předcházelo dokonalé
umělecké spojení architektury a sochařského díla
na olšanském hrobě J. V. Slukova (1903).
Fenomén mozaikové výzdoby, který vzbuzoval
Kotěrův zájem již před studijním pobytem v Římě,
uplatnil v roce 1902 ve ztemnělém prostoru výklenkové kaple vyšehradských arkád, vyplněném monumentálním sousoším Kafkovým. Této realizaci
předcházela mozaiková výzdoba komorního ladění
u hrobu JUC. M. Perutze. Úctu k posvátné geometrii vtělil zakladatel moderní architektury do složité

kompozice geometrických těles vytvářejících vertikální nosné prvky v záhlaví hrobky vlastní rodiny.
V menším měřítku se tato skladba hmot objevuje
v následujícím roce na Olšanech u náhrobku evangelického faráře Švandy, později dle nálezu D. Březinové, realizovaná stejným kameníkem v replice
u olšanského hrobu Karla Tučka.
Dekorativně uplatněné motivy posvátné geometrie má výzdoba na hrobě JUC. M. Perutze a J. Navrátila. Mytologická témata spojená se sepulkrální
tvorbou a symbolikou posvátné přírody byla Kotěrou použita u hrobky manželů Mildových, později
u olšanského hrobu J. V. Slukova a u jednoho
z návrhů rodinné hrobky A. Heverocha. Díla odrážející plodnou spolupráci Jana Kotěry s Bohumilem
Kafkou, Stanislavem Suchardou, Janem Štursou a
Jaroslavem Horejcem jsou nositeli trvalé umělecké
a duchovní hodnoty. Josef Gočár ocenil Kotěrovu
sepulkrální tvorbu pro její vytříbenou eleganci (Gočár 2010) a vyzdvihl jemnost a tvarovou harmonii
detailů, na jejichž účinu se spolupodíleli významní
umělečtí kameníci.

Drahomíra Březinová
Jana Růžičková
Barbora Dudíková Schulmannová
Literatura:
Kaňka, M. (2008): Rodinné domy Jana Kotěry ve východních Čechách. Muzeum východních Čech v Hradci
Králové. Hradec Králové.
Katalog výstavy díla Jana Kotěry (2001): Obecní dům
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Praha.
Umění. Sborník IV, Jan Štenc, Praha 1931.
Wittlich, P. (1985): Česká secese, Odeon Praha.
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Rodinná hrobka prof. A. Heverocha,
Vinohradský hřbitov, 36-1.
Návrh: J. Kotěra 1918
Stéla s ženským aktem „Loučení“ v nadživotní velikosti z růžového sliveneckého mramoru je dílem
J. Horejce. Krycí desky hrobky a nápisové kubusy jsou z bílého slovenského travertinu.
Kamenické práce: nebylo zjištěno

Hrobka J. Navrátila, Vinohradský hřbitov,
17-1.
Návrh: J. Kotěra 1904
Materiál: broušená a leštěná mrákotínská
žula, krycí a nápisová deska: leštěné černé
gabro, bronzová busta J. Navrátila odcizena, bronzový kalich v reliéfu je umístěn na
vrcholu stély.
Kamenické práce: nebylo zjištěno

Architektura dětského hrobu J. Navrátila má dvojníka na Olšanském hřbitově IV., č. 12 u dětského
hrobu Mařenky Kožíškové (J. Kotěra 1903). Oba
hroby obsahují v kamenném reliéfu ornamentu na
vrcholu stély symboliku posvátné geometrie vystupující k ústřednímu symbolu křest’anství. Křest’anskou
symboliku kříže u olšanského hrobu nahrazuje ve
stejné pozici na stéle hrobu J. Navrátila kalich.
Detail hrobu J. Navrátila.
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Rodinná hrobka Kotěrových,
Vinohradský hřbitov, 21-1.
Návrh: J. Kotěra 1909
Materiál: broušená mrákotínská
žula, nápisová deska: leštěná černá
švédská žula
Kamenické práce: Gabriel a Kujal
Architektura nese řadu atributů Kotěrovy tvorby vracející se v různých
formách k principům antickým. Hmotový koncept vertikálních nosných
článků a zastřešující desky odkazuje
k antice, průzory za hrob po stranách
nápisové stěny ke spiritualitě sepulkrální tvorby a tvarosloví svislých
podpor k posvátné geometrii staroegyptských pohřebních chrámů. Pro
Kotěru je charakteristická volba dvou
barevně odlišených kamenů, většinou
šedé broušené žuly s černou leštěnou
žulou nebo gabrem.
Hrobka rodiny Elbogen,
Nový židovský hřbitov,
u zdi 35-1.
Návrh: J. Kotěra 1901–1902
Materiál: černé leštěné gabro
cizí provenience, horní část
květníků černá leštěná švédská žula
Kamenické práce: E. Radnitz

Monumentální sepulkrální architektura patří ke skvostům pražských
hřbitovů. Je součástí originálních Kotěrových realizací hrobek se dvěma
architektonickými plány v záhlaví hrobu, kde je před kamennou stěnu
s pilóny předsazena hmotově transformovaná trojice nápisových desek
korespondujících s rozvrhem zadního plánu. Kotěrou navržená kovaná
mříž má na středním sloupku Davidovu hvězdu v kruhu.

Detail pylónu z leštěného gabra. Kónický, eliptický pylón je završen vrchlíkem elipsoidu.
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Hrobka E. Robitschek,
Nový židovský hřbitov, u zdi 35-1.
Návrh: J. Kotěra 1901 a
 ž 1902
Materiál: bílý broušený carrarský mramor
Kamenické práce: E. Radnitz
Hrobka patřící do rané Kotěrovy secesní
tvorby vykazuje znaky prostorového sochařského pojetí. Vymezení místa nárožními
pilíři navazuje na o rok starší soutěžní návrh
pomníku Mistra Jana Husa, na němž Kotěra
spolupracoval se Stanislavem Suchardou.
Tvarování obelisku odkazuje ke Kotěrovým
skicám hudebních motivů zobrazujících
výtrysk přírodního živlu, životní síly falického tvaru.
Mříž s motivem stylizovaných granátových
jablek. Tento motiv uplatnil Jan Kotěra
současně u návrhu zavěšených luceren
pro Mezinárodní výstavu v St. Louis v roce
1903 (Novotný 1958).

Hrob E. H. Perutze,
Nový židovský hřbitov, 7-5.
Návrh: J. Kotěra 1902
Materiál: bílý broušený carrarský mramor
Kamenické práce: pravděpodobně E.
Radnitz
Stéla je kopií nárožních pilířů hrobu E.
Robitscheka. Užití architektonického
článku z jiného hrobu mohlo být Kotěrou
potvrzeno, nebot’ se jedná o svébytný
umělecký prvek, jehož symbolika zůstává
zachována.
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Hrob JUC. M. Perutze 1904,
Nový židovský hřbitov, 11-1.
Návrh: J. Kotěra 1904
Materiál: leštěná černá švédská žula
Kamenické práce: E. Radnitz
Kompozice hrobu v nerealizovaném návrhu
vytvářela intimitu hrobového místa alejí
stříhaných stromků s kulovitými korunami
v jejichž průzoru se uplatňoval průhled na
stélu. Architektonická kompozice je vybavena kamennými prvky s pyramidální symbolikou jak v přední, tak v zadní části hrobu.
Nerealizovaná zahradní úprava a odcizené
mříže s florálním motivem nesoucím symboliku posvátné geometrie nám ponechávají
architektonické torzo. Erozí je ohrožena
skleněná mozaiková výzdoba s geometrickými rostlinnými motivy a vandalismem
dva květinové prvky z barevného kovu na
bocích pilířů se symbolikou posvátné geometrie (květ má tvar solárního kotouče, listy
na stonku nesou rovnostranné trojúhelníky).
Detail skleněné mozaikové výzdoby a bronzový květ se symbolikou posvátné geometrie.

Hrobka rodiny Waldesových,
Nový židovský hřbitov, u zdi 36-1.
Návrh: J. Kotěra 1917 až 1918
Materiál: organodetritický istrijský vápenec (Itálie)
Kamenické práce: nebylo zjištěno
Klasicizující portálová stéla nese dva medailony manželů Waldesových, poslední dílo J. V. Myslbeka.
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Hrobka rodiny Mildových a Hennerových,
Vyšehradský hřbitov, arkády 14-29.
Návrh: J. Kotěra 1901
Materiál: hořický pískovec
Kamenické práce: nebylo zjištěno
Janu Kotěrovi a Stanislavu Suchardovi se podařilo
v klenuté arkádové hřbitovní chodbě vytvořit působivý umělecký celek ze sousoší zemřelých před
kamennou nápisovou stěnou vrcholící křížem a z
architektury arkádové stavby, jejíž stěnu pokrývají
kovové jabloňové haluze v kruhovém poli. Horní část
kruhu je identická s půlkruhovým čelem křížové
klenby arkádového pole.
Mytologická symbolika
jabloňových haluzí na
arkádové stěně je umístěna v druhém architektonickém a symbolickém
plánu. Křest’anská symbolika v podobě kříže
se nachází v předním
plánu. Oba plány jsou
opticky propojeny kruhem, kosmologickým
symbolem, vymezeným
jabloňovými haluzemi.
Hrobka rodiny Tichých a Bartových, Vyšehradský
hřbitov, arkády 14-21.
Návrh: J. Kotěra 1902

Materiál: bílý slovenský travertin, nápisové desky:
bílý mramor (carrarský?)
Kamenické práce: nebylo zjištěno
Hrobka se nalézá v neorenesanční arkádové stavbě,
vystavěné na Karlachův podnět podle návrhu Antonína Barvitia a dokončené na konci 19. století Antonínem Wiehlem. Ztemnělý sakrální prostor výklenkové
kaple s konchou, vyplněný monumentálním sousoším Panny Marie Pastýřské od B. Kafky, vybavil J.
Kotěra zářící skleněnou mozaikou s motivy byzantských ornamentů, na archivoltě úryvkem modlitby
k P. Marii. Kotěra se o skleněné mozaiky zajímal již
na cestě do Itálie v roce 1898 (Umění 1931).
Architektonické ztvárnění spodní části kaple v arkádové stěně se vyznačuje záměrnou střídmostí
v klidovém působení hladkých ploch travertinového
obkladu.

Detail skleněné mozaiky
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Hrobka M. Hamerníkové, Libocký hřbitov v Praze 6, Evropská 224, VIII-u zdi.
Návrh: J. Kotěra 1905
Materiál: broušená kozárovická žula a hořický pískovec
Kamenické práce: J. Rada ?
Lapidární tvarosloví a skladba hmot broušených žulových článků nese protopuristické snahy architektury
oproštěné od zdobného detailu. Realizovaný Kotěrův návrh, který ve své monumentální klidové hmotové
kompozici předstihuje dobovou sepulkrální tvorbu, se od dochované skici liší. Možnost porovnání variant
umožňuje datovat posun v cítění autora mezi rokem 1902, kdy vznikla hrobka E. Robitscheka, a rokem
1905. V realizované variantě naplnil Kotěra svoji originální myšlenku dvou architektonických plánů v záhlaví
hrobu a spojil ji se spirituální symbolikou vyjádřenou kubusem světlého klenáku (pískovec) umístěného
na vrcholu štítu, který vystupuje z podzemní části hrobky. Klenák nese známé označení počátku a konce
(alfa a omega) dle Písma. V současnosti postrádá klenák původní ukončující prvek z kovu, pravděpodobně
na kamenných stupních stojící kovový Povýšený kříž. Zcizena byla kovová mříž mezi kamennými deskami
v přední části hrobu, jejíž tvarosloví není známo. Ohraničení hrobového místa kamennými vertikálami z
žulových desek navazuje na starší koncepty ohraničení hrobu ve smyslu vytvoření intimity posvátného
místa, mění se však výrazové prostředky, jimiž již není zahradní úprava.
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Geraldine Muchová
Vzpomínky na Jiřího Muchu
Někde uprostřed Anglie je menší město, které se jmenuje Leamington. A blízko Leamingtonu je
velkostatek, kde se za války nacházel jeden z táborů pro ubytování mladých lidí, kterým se podařilo
utéci ze zemí okupovaných Hitlerem. V tu dobu, po celé Británii, kvůli každonočním náletům byly
vytvořeny skupiny malířů, které prováděly kamufláže na nemovitosti – na příklad nemocnice, továrny,
a tak dále. A jedna z mých sestřenic, která studovala umění, byla připojená do jedné z těch skupin,
náhodou ubytované v Leamingtonu.
To bylo v roce 1941, kdy celý svět čekal na
Hitlerovo dobývání Anglie. A v Anglii se horlivým
způsobem připravovali na to dobývání. Na příklad,
kdo bydlel blízko moře, hlavně na jižním břehu, byl
odstěhovaný do vnitrozemí. A zrovna dvě z mých
starých tet, byly odstěhované do Leamingtonu.
My jsme zůstali v Londýně, protože otec učil na
Royal Academy of Music, a já jsem tam studovala.
Matka měla starost o ty dvě staré tety, a poslala
mě, na jeden den do Leamingtonu, dozvědět se,
jak se jim daří.
Když jsem tam dojela, přišla mě naproti sestřenice, a říkala, že zrovna ten večer, ti lidé z té kamufláže, pořádají nějakou party, na kterou jsou pozvaní
také mladí lidé z tábora ve velkostatku, že to bude
určitě velká zábava, a abych zůstala přes noc. Ty
dvě staré tety byly ubytované u moc příjemné paní,
která mě nabízela nocleh na gauči. Tak jsem se
rozhodla zůstat. Jenomže, večer byl blackout. Nic
nesmělo svítit. A když nesvítí ani měsíc, je dost
těžké orientovat se v neznámém městě.
Sestřenice věděla ulici, ale jak najít správný
dům? U jednoho baráku bylo slyšet, že se tam něco
děje. A u toho baráku stál mladý francouzský voják,
což nebylo nic překvapujícího, protože v roce 1941
byla už Francie rozdělena na dvě části – okupovanou a neokupovanou. A obrovské množství vojáků
Francouzské armády odjelo do Anglie, aby mohlo
pokračovat v boji proti Hitlerovi. Dostali jsme se
do řeči s tím mladým Francouzem, který nám říkal, že je pozvaný na party, ale nezná adresu. V tu
chvíli dorazil člen skupiny malířů, kteří prováděli
kamufláže, a šli jsme dovnitř. Během večera jsem
se dozvěděla, že ten mladý francouzský voják byl,
de facto, nějaký Čechoslovák – Jiří Mucha.
Takže jsem svého muže sebrala na ulici!
Jiří se hlavně ničeho a nikoho nebál. Snažil se
žít tak, jak chtěl, a když mu nějaké byrokratické
nařízení přišlo do cesty, bud’ si ho vůbec nevšiml,
anebo našel způsob, jak to obejít.
Na příklad, když ho pustili z vězení, a chtěl se
co nejrychlejším způsobem dostat do normálního
života, on brzy začal estébákům vyprávět o nějaké
záležitosti, kterou si sám vymyslil. To znamená, že

využíval svoje spisovatelské nadání nejvyšší měrou
– nevím, co těm estébákům vyprávěl, ale musel to
dělat velmi přesvědčivým způsobem, protože estébákům to trvalo víc než dva roky, než jim došlo, že
jde o vymyšlené věci.
A co, pak, se stalo?
Oni, raději než aby to uznali, mu vzkázali, že jim
nepřinese nic zajímavého a že už nebudou potřebovat jeho spolupráci.
Byli jsme v Železné Rudě, kde jsme měli malou
chalupu, když nás přišli vyhodit z naší vily v Bubenči. Ta vila už byla rozdělena na dvě části – my jsme
měli horní část, tchyně se švagrovou měly dolní,
každá část měla svůj telefon a zřejmě, o tom druhém
telefonu nevěděli, což znamenalo, že tchyně, která
samozřejmě měla klíč k naší části, mohla zavolat
nás do Železné Rudy, a říci nám, co se děje.
Jiří mě řekl, abych zůstala s Johnem v Železné
Rudě (John měl zrovna dva roky) a také řekl, že
pojede okamžitě do Prahy, vyřídit tu věc. On měl
ještě svoje BMW, které komandýroval od nějakého
Němce, a s tím odjel do Prahy. – To znamená, že já
jsem nebyla přítomná, když dojel. Ale mě to všechno
vylíčila tchyně, a ona měla tak živý způsob vyprávění, že jsem si mohla krásně představovat, jak to
dopadlo. – On prý úplně vylítl z vozu. A začal křičet,
hlasem, který mohl být slyšen po celé Praze. „Kdo
dal příkaz zničit kulturu? Kdo bude zodpovědný
za zničení kultury? Kdo zaplatí poškození kultury?
Kdo povolí zničení kultury?“ A nepřestal křičet,
o kultuře, a o ničení kultury.
Až prý bylo vidět, že ten dotyčný začal vypadat
nejistě a to stěhování zastavil a odjel, prý se někoho zeptat. Já už si nepamatuji přesně, jak ta věc
pokračovala, ale dostali jsme měsíc času, abychom
si mohli najít místo pro naši kulturu.
Jiří už dlouho toužil bydlet někde na Malé Straně, a když se dozvěděl, že je dost velký, prázdný byt
na Hradčanském náměstí, ihned o to požádal. On
také našel, na Baště sv. Jiří, ateliér s malou kuchyní a koupelnou pro svou sestru, které to komunisté
povolili, v případě, že si vezme svého milého!
A když já s Johnem, jsme se vrátili do Prahy,
všechno bylo zařízeno, a byli jsme, ještě s tchyní,
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krásně instalováni tam, kde bydlíme dodnes, jako
nájemníci Kapituly svatého Víta.
Kdykoliv byla zmínka o Jiřím v novinách anebo
v časopisech, vždycky bylo připojeno, syn Alfonse
Muchy. Ale málokdo ví, jak důležitou roli on hrál
ve věci svého otce.
Já nevím, jestli někdo z Vás si vzpomíná, jak
v šedesátých letech najednou vypukla velká móda,
secese? V západní Evropě se tomu říkalo Art Nouveau, a tam, najednou, bylo všechno v tomto stylu,
a jedno z největších muzeí v Londýně se rozhodlo
pořádat výstavu plakátů Alfonse Muchy.
Tam jedním z kurátorů byl jistý Brian Reede,
který se znal s Jiřím. Reede nás kontaktoval, protože chtěl vědět, kam má jít, aby našel co nejvíce
exemplářů. Jiří mu hned nabízel všechny naše
plakáty. A také ho upozornil na ty panely, které se
potom staly tak populární.
Ale tady, v šedesátých letech, soukromé podnikání bylo přísně zakázáno, a Reedova oficielní
žádost o půjčení našich plakátů, byla odmítnuta.
Jiří, ovšem, nebral odmítnutí na vědomí, a ihned
začal jednat s různými institucemi, jako ministerstvem kultury a Národní galerií, a já už nevím
další. To jednání trvalo několik měsíců a vypadalo
to beznadějně, ale Jiří nepřestal s otravováním, a
na konec mu přece jenom to povolení dali, a velká
zásilka našich plakátů odjela do Londýna.
Ta výstava měla obrovský úspěch, a tam, firmy, které vyrábějí kopie, se dozvěděly, že majitelé
copyrightu jsou zapečetění za železnou oponou, a
začaly vyrábět kopie, aniž by platily jediný halíř, a
Londýn, najednou, byl plný Muchových plakátů.
Jiří to vítal. Bral to jako reklamu zadarmo. Ale
hlavně, se rozhodl, že nikdy nenechá ten velký
zájem opadnout.
Když ta výstava skončila, a plakáty byly zpátky
doma, byli jsme zvědaví, jaká bude reakce těch
institucí, které nám to povolení tak neradi daly.
Ale reakce nebyla vůbec žádná. Celá záležitost byla
ignorována. Ale Jiří nebyl vůbec odrazen. Naopak, a
sám začal vyjednávat s pořadateli, o kterých věděl,
že už projevili zájem. Jakým způsobem to dělal, a
jakým způsobem komunisté reagovali na jeho podnikavost, jsem tady jednou vyprávěla, a nebudu to
dneska opakovat. Připomněla bych jenom, že první
věc byla najít někoho, kdo by se staral o placení
copyrightu, a naštěstí, Jiří se náhodou dozvěděl,
že jedna naše známá v Londýně, která měla dlouholeté zkušenosti s placením copyrightu, zrovna
se dostala do nějaké nepříjemné situace s lidmi,
kteří jí zaměstnávali, a zrovna přemýšlela o změně
místa, a Jiří jí přemlouval, aby si vzala copyright
Muchových na starost.

Památkové
kauzy
zajímavosti

Ovšem taková práce se nedělá zadarmo, a ta
paní si vzala určitá procenta, což Jiří samozřejmě
věděl. Hlavně, že to dělala úspěšným způsobem, což
bylo důležité, protože to bylo placené ve valutách,
a jak ví každý, komunisté povolili cokoliv, když to
vydělávalo tvrdou valutu.
Jiří se vždy kamarádil spíše s mladšími lidmi,
než se staršími. Ale kteříkoliv lidé, když slyšel, že
mají problémy, bud’ s režimem, anebo čímkoliv,
vždycky se jim snažil nějakým způsobem pomáhat.
Někteří lidé tu pomoc zneužívali, ale rozhodně ne
všichni. Hlavně, on dobře věděl, jak navázat přátelství, anebo přátelské styky, s lidmi, kteří mu
pomáhali organizovat výstavy. Tady, nebyla vůbec
žádná zpráva o tom, co Jiří dělá. Komunistická
média ho úplně ignorovala, a zdejší veřejnost vůbec netušila nic o tom, jak v cizině, pomalu začal
vzrůstat zájem o dílo Alfonse Muchy. Ale některým
lidem se zdály být podezřelé jeho soukromé cesty
do ciziny.
Proč někam pořád jezdí? Co tam dělá? A začaly
se hemžit ošklivé fámy, na příklad, že ho režim
využívá, anebo že dělá nějakou špionáž. Dokonce jsem jednou slyšela, že je dvou-špion! A když
časem se dozvěděli, že jede dělat výstavy Alfonse
Muchy, byli přesvědčeni, že je to jenom kryt, pro
to, co skutečně dělá. Jiří všechny fámy ignoroval.
Bral to jako závist, a také ignoroval všechny byrokratické potíže, anebo našel způsob, jak je obejít,
a klidně pokračoval, až do roku 1991, když tak
náhle, a naprosto nečekaně zemřel, a všechen ten
obrovský odkaz nám spadl na ramena. Včetně se
závistí.
Ale, na štěstí byl tady John, který, díky jeho
úspěšné kariéře v mezinárodním bankovnictví,
byl dost bohatý, aby mohl Jiřího soukromý podnik
vzít do ruky a s ním pokračovat, což vlastně dělá
dodnes.
Dodala bych jenom, že když měl Jiří pohřeb,
zeptali jsme se spisovatelů, jestli by nechtěl někdo
číst úryvek z jedné jeho knihy. Oni se omlouvali, že
ho moc neznali, anebo že se moc s ním nestýkali,
až na konec, to četl jeden z nejlepších herců (Jiří
Bartoška) a jako pravý herec, to bral jako představení, a četl to tak krásně, citlivě, že to nemohlo
být lepší.
V pořadí 381. Hovory o Praze uváděla v Nové
budově Národního muzea dne 28. června 2010 dr.
Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou
Prahu, jehož členkou paní Geraldine Muchová je.
Ze 16 rukopisných listů autorky přednášky přepsala
Helga Turková.
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Blahopřání Klubu Za starou Prahu
paní Geraldine Muchové
Hudební skladatelka paní Geraldine Muchová, rozená Thomsen, se narodila v Londýně dne 5. 7. 1917.
Během svého života, který se vyznačoval mnoha dramatickými událostmi, získala vedle Velké Británie
s milovaným Skotskem jako druhou vlast Českou republiku.
Osudové seznámení s Jiřím Muchou (12.3.1915
– 5.4.1991) během druhé světové války je přivedlo
k válečnému sňatku. Studentka londýnské hudební akademie se stala manželkou důstojníka letectva
a válečného zpravodaje BBC. Spisovatel Jiří Mucha
byl synem proslulého malíře a tak se paní Geraldine stala snachou Alfonse Muchy, i když ho již
nemohla osobně poznat. Se svým manželem přišla
v roce 1945 do tehdejšího Československa a žila
v Praze, kde se narodil jejich syn John (20.5.1948).
Pečovala o svou tchyni, paní Marii Muchovou-Chytilovou, a dozvěděla se tak mnoho o životě svého
tchána. Naučila se také výborně mluvit česky. Byla
svému muži velkou oporou během nespravedlivého komunistického věznění po jeho zatčení v roce
1951. A později v dobách totality svým dočasným
návratem do Anglie umožnila manželovi legální
cestování a tím možnost popularizace díla Alfonse
Muchy ve světě.
Po historických změnách v roce 1989 se do Prahy vrátila a po náhlé smrti Jiřího Muchy obětavě
převzala péči o odkaz svého tchána, ve které jí
vydatně pomáhá její syn s rodinou. V roce 1992
založili Muchovu nadaci, která pomáhá organizovat
i pražské Muchovo muzeum a četné zahraniční
výstavy. Zásluhou paní Geraldiny se zachovalo
místo setkávání umělců v jejich bytě na Hradčanském náměstí. A ona se stala uznávanou osobností
kulturního života Prahy. Velmi často se zúčastňuje
společenských akcí, také v Národním muzeu.
Její vlastní skladatelská činnost není veřejnosti
tak známá, byt’ byly její skladby prováděny na různých pražských koncertních podiích. A její hudba
na příklad tvořila doprovod zahraničního televizního pořadu věnovaného umění Alfonse Muchy.
V Japonsku provedla její tvorbu klavíristka Jukiko
Iseri Sawa, která hrála letos s velkým úspěchem
skladbu Geraldiny Muchové 16 variací na starou
skotskou lidovou píseň (z roku 1954) dne 13. 3. na
koncertě Společnosti A. Dvořáka v Muzeu Antonína
Dvořáka v Praze. V té době autorka skladby statečně překonávala úraz, který skončil zlomeninou
levé ruky. Takže o velkém úspěchu koncertu byla
zpravována při dočasném nemocničním pobytu
v nemocnici Pod Petřínem.

Klub Za starou Prahu by závěrem rád

poblahopřál paní Geraldině Muchové
k nadcházejícím 94. narozeninám stálé
zdraví, štěstí, tvůrčí úspěchy a rodinnou
pohodu! Zároveň jí chceme, jako naší
člence, poděkovat za její vztah k našemu
Klubu, kde již 5x (roku 1992, 2002, 2004,
2007 a 2010) přednášela v rámci Hovorů
o Praze. A také za její velké zásluhy
o českou i anglickou kulturu.
				
Helga Turková

Geraldine Muchová po skončení Hovorů o Praze dne
28. června 2010 v rozhovoru s návštěvnicí akce.
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Občanské Sdružení
pro záchranu Malostranského hřbitova
Dne 5. března 2011 při výročním shromáždění Klubu Za starou Prahu byli jeho členové informováni
o založení Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova.
Nové sdružení si klade tyto úkoly: Jako zásadní povinnost chápe propagaci této prvořadé funerální památky jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Toho chce dosáhnout publikační činností
a spoluprací s podobnými organizacemi v České republice a v zahraničí.
Sdružení usiluje o trvalou obnovu tradičních výročních slavností jako Májová a Dušičková slavnost,
které se na hřbitově v minulosti konaly.
V oboru památkové péče chce být nápomocno těm institucím, kterým péče o Malostranský hřbitov
náleží. Svojí činností sdružení hodlá vyvolat všeobecný zájem o záchranu chátrajících náhrobků.
Sdružení nezamýšlí vybírat členské příspěvky, protože každý člen napomáhá svojí dobrovolnou
činností. Sdružení velice rádo přivítá ve svých řadách všechny ty, kteří mohou jakkoliv přispět k záchraně hřbitova. Zájemci mohou také poskytnout finanční dar na bankovní účet 2200121201/2010,
uvedený také na webových stránkách sdružení www.malostranskyhrbitov.cz. Na této adrese naleznete také bližší informace o hřbitově a dosavadní činnosti spolku.

						
Jana Trojanová		
									
									

Kontakt:
Mgr. Jana Trojanová, předsedkyně
jana.troja@seznam.cz

Za naším sousedem
panem Václavem Šmejkalem
Dlouholetý nájemník bytu v Juditině věži pan Václav Šmejkal, který zde údajně bydlel od roku 1947
v jedné místnosti pod kanceláří Klubu Za starou Prahu, v květnu loňského roku zemřel. Temná místnost
s dvojicí oken na pavlač a jedním okénkem do prostoru mezi Malostranskými mosteckými věžemi byla
obydlím jeho rodiny po více než šedesát let.
Klubu Za starou Prahu nebyl velkým přítelem,
nicméně byl soupeřem hodným svého jména. Dozněl jeho hlas, který některé členy Domácích rad
po desetiletí děsil a některé provokoval k replikám
vesměs nevědeckého obsahu. Již před několika lety
skončily diskuse o společném sociálním zařízení,
a tak jsme slýchali hlasité připomínky jen v době,
kdy byla ve věži nějaká klubovní akce s větší účastí
osob a šum pronikl dveřmi či oknem do dvora.
Sběratel grafiky, příznivec sdružení Hollar a tvůrce poetických figurek ptáčků, které občas vyřezával
a polychromoval v chodbě před svým bytem, otočen
zásadně zády ke každému, kdo musel chtě nechtě
kolem projít. Právě v té chodbě, kde je románský
reliéf, jehož odhalení připravilo právě byt později
obývaný panem Šmejkalem o komůrku WC, po níž
zbylo jen malé okénko na pavlač.

Václav Šmejkal, muž ve svém nitru zřejmě poetický a uměnímilovný, se v sousedství projevoval
jako tvrdý pavlačový bojovník, nedoceněný v tomto
oboru kvůli zvyklostem Malé Strany, protože jako
obyvatel Žižkova či Karlína by patřil k první lize.
Když jsem vloni kolem Vánoc viděl vystaven
jeho Ptačí Betlém ve funkcionalistické výloze galerie v parteru bývalé Báňské a hutní společnosti
v Lazarské ulici, připadaly mi ty drobné řezané
figurky v daném kontextu jaksi opuštěné a nepatřičné. Ony totiž patří do staré věže, kde sice přírody
mnoho není, ale kde je dostatek poesie a fantasie.
Škoda, že žádné z těchto poetických dílek nebylo
umístěno do jednací síně Klubu, aby mu po další
století připomínalo souseda a dlouholetého odpůrce
v denních drobnostech.
							
Václav Jandáček
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Zápis z výročního členského shromáždění
Klubu Za starou Prahu
dne 5. 3. 2011 v Národním technickém muzeu
Shromáždění zahajuje předsedkyně Klubu dr.
Kateřina Bečková, která vítá přítomné členy i hosty. Následuje tradiční zpěv oficiální hymny Klubu,
kterou je píseň Vokovce a Wericha Pražská Jáva,
pod řízením jednatele Klubu dr. Richarda Biegela,
který též doprovází neformální sbor shromážděných
členů kytarovým doprovodem.
Místopředseda Klubu, Bc. Karel Ksandr, současně též generální ředitel NTM vítá členy Klubu
a seznamuje krátce s otevřenými a přístupnými
expozicemi muzea, k jejichž návštěvě členy po
končení schůze vybízí.
Dr. Bečková zahajuje obligátní program schůze.
V prvním bodu je zapisovatelem jednomyslně zvolen
Ing. arch. Jan Veselý. V dalším bodě je pietní minutou ticha uctěna památka zemřelých členů Klubu,
mezi nimiž se k žalosti všech ocitá i jméno čestného
předsedy Klubu Ing. arch. Josefa Hyzlera.
PhDr. Richard Biegel čte jednatelskou zprávu
Klubu za rok 2010. Hlasování o jednatelské zprávě: pro – všichni; proti – nikdo; zdržel se – nikdo.
Jednatelská zpráva za rok 2010 byla jednomyslně
schválena.

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu za
rok 2010:
Stojedenáctý rok činnosti Klubu Za starou Prahu byl
naplněn památkovými kauzami, které bohužel opět
v mnoha případech cynicky prověřovaly vágní pravidla ochrany památek v Pražské památkové rezervaci
i jejím okolí. Plánované demolice historických domů
v srdci města, zbrklá zástavba volných nebo uměle
vytvořených parcel či naddimenzované komerční
i dopravní projekty v těsném sousedství centra až
příliš naléhavě připomínaly, že urbanistický osud
Prahy je po dvacetiletí eroze systému do značné
míry vydán napospas partikulárním ekonomickým
zájmům a developerské spekulaci. Z hlediska systému památkové péče či urbanistické správy města
se proti minulým rokům nezměnilo vlastně vůbec nic.
Město nadále nemá dlouhodobou vizi, svéprávného
hlavního architekta ani pravidla svého rozvoje. Zdejší
památková péče je stále rozpolcena mezi památkový
ústav, který je v případě pražského pracoviště spolehlivě paralyzován podivnými zájmy svého ředitele,
a magistrátní úřední odbor, jež si prostřednictvím
sítě věrných rozděluje jednotlivé zakázky a iluzivní
pocit všemoci. Pokud bychom hodnotili památkové
zisky a ztráty uplynulého roku, museli bychom asi
konstatovat, že míru sporných zásahů v centru města
omezuje pouze přetrvávající krize a že většina „odlo-

žených“staveb čeká na své vzkříšení v očekávaných
časech developerské konjunktury.
Takový závěr by však byl pravdivý jen z části. Bohorovnost zástupců radnice i cynický pragmatismus
developerských lobby vyvolal poprvé po letech nečekanou reakci veřejnosti. Po letech občanské apatie
se náhle vyrojily profesní, umělecké i občanské
iniciativy, jejichž společným jmenovatelem je zájem
o město a jeho budoucnost. Architektonická iniciativa
Za novou Prahu, studentský projekt Prague Watch
či aktuální konceptuální výstava v Karlín Studios
nazvaná výmluvně „Čí je to město?“ jsou nečekaným a mimořádně povzbudivým odrazem obecného
veřejného zájmu o současné dění v Praze, který se
neomezuje na jednorázové petice či mediální akce,
ale vyznačuje se systematickým zájmem a snahou
pojmenovat urbanistické problémy Prahy. Jen na
nás záleží, zda tento zájem vydrží a přinese ovoce
v podobě zásadní změny zacházení s městem a jeho
historickou i současnou architekturou. Zatím se zdá,
že šance na úspěch je až překvapivě vysoká.
Jedním z prvních vážných klubovních případů
roku 2011 byl záměr výstavby výškové budovy
ČVUT v areálu vysokých škol u Vítězného náměstí
v Dejvicích. Projekt šedesátimetrové budovy v místech bývalé menzy při ulici Jugoslávských partyzánů
byl pro Domácí radu dosti nepříjemným překvapením. Problematikou dostavby náměstí se Klub
v posledních letech zabýval zejména v souvislosti
s projektem atelieru A.D.N.S. na uzavření bloku mezi
náměstím a areálem vysokých škol, jenž citlivým
způsobem navázal na hmotový koncept Antonína
Engla a nabízel tak rozumné scelení nedostavěného
historického prostoru. Výšková budova z pera arch.
Petra Franty je bohužel pravým opakem tohoto
řešení. Namísto urbanistického konsensu vnáší do
rozbitého území další dominantu, která napříště
vylučuje smysluplné dořešení celého prostoru. Navržené rozrušení dejvického horizontu lze bohužel do
značné míry srovnat s půl století starým záměrem
vypointovat námětí socialisticko-realistickou věží,
kterou se po vysilujících jednáních podařilo odsunout do méně exponované oblasti Podbaby. Zda se
i tentokrát podaří ubránit dejvické panorama před
samoúčelnými zásahy, není zatím zřejmé. Klub bude
tento případ dále bedlivě sledovat.
Neméně závažným projednávaným problémem
byl projekt velkorysé proměny parku na Karlově
náměstí spojený s podkopáním jeho střední části a
přemístěním dochovaných základů karlovské kaple
Božího těla. Razantní přestavba historického parku
i velmi sporné zásahy do archeologického terénu
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přiměly Domácí radu k formulaci stanoviska, jehož
hlavním cílem bylo upozornění na historickou hodnotu parku a jeho nesporné urbanistické kvality.
Přes přezíravý postoj Prahy 2 se zdá, že se realizace projektu zatím odkládá a vznikne tak možnost
uvažovat o skutečné rehabilitaci cenného prostoru
Karlova náměstí.
Od sklonku minulého roku se Klub zabýval neméně
absurdním záměrem zástavby úzkého pozemku
při staroměstské uličce Ve Stínadlech bytovým
domem s podzemními garážemi. Usilovný souboj
o zachování charakteru místa v sousedství gotické
fary kostela sv. Haštala bohužel ukázal, nakolik
lze i nejcennější volná prostranství historické Prahy
proměnit v účelové stavební parcely. Díky neúnavné
a chvályhodné iniciativě spolku Občanů a přátel
čtvrti Na Františku se prozatím podařilo novostavbě
domu zabránit. Tato skutečnost je důležitá i proto,
že jeho případná realizace by byla velmi závažným
precedentem pro nejrůznější „zbytková“ prostranství
na Starém městě, která vznikla násilným střetem
tvrdé regulace s původním historickou strukturou
a jejichž zastavění by znamenalo faktické pokračování asanačních procesů. Aktivitu místního spolku je
proto třeba podporovat všemi prostředky a s vědomím, že zápas o zachování charakteru haštalské čtvrti
je v jistém smyslu i zápasem za autenticitu všech
dochovaných historických částí Starého Města.
Jednou z dlouhodobých priorit Klubu je starost
o historické domy, které jsou nezájmem majitelů
vystaveny dlouhodobému a bohužel patrně záměrnému chátrání, jež v posledních letech často vedlo
k demolici či razantní přestavbě mnoha unikátních
historických objektů. Jedním z nejproblematičtějších případů je v tomto ohledu dům Na Kocandě
v Křížovnické ulici, jehož působivá novorenesanční
fasáda je jednou z dominant Palachova náměstí.
Dochované historické interiéry i doložená účast
výjimečného sochaře Josefa Václava Myslbeka
činí z domu jeden z nejdůležitějších příkladů svého
druhu v Praze. Přes zapsání domu do seznamu kulturních památek se bohužel státním ani městským
institucím nepodařilo vymoci na majiteli alespoň elementární stavební péči. Řízené chátrání, proložené
čas od času nesmyslně naddimenzovanými plány
přestavby na hotel nebo jiný komerční účel, jsou
v tomto případě zjevně nástrojem k budoucí likvidaci
domu, z nějž po radikální přestavbě patrně zůstanou
v lepším případě zachovány pouze fasády. Ideální
řešení, kterým by byla citlivá rekonstrukce domu a
jeho následné využití sousední Filosofickou fakultou
UK, se zdá zatím být v nedohlednu. O vývoji kauzy
Vás budeme dále informovat.
Fenomén záměrné proměny historického domu
v lukrativní stavební parcelu byl bohužel hlavním
motivem dvou nejdůležitějších památkových kauz,
kterými se Domácí rada klubu v uplynulém roce
zabývala. Záměr demolice novorenesančního
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domu čp. 1502 při vyústění Revoluční třídy
byl spojen s návrhem hřmotného administrativního
objektu, který by definitivně zatlačil do pozadí sousední historickou vodárenskou věž i dochované zbytky prastaré čtvrti při kostele sv. Klimenta. Cynický
pokus o demolici ušlechtilého modernistického
domu čp. 1602 na nároží Václavského náměstí
a Opletalovy ulice byl podložen kýčovitými projekty na výstavbu skleněné dominanty, která by
svou věžovou formou ostentativně a prvoplánově
konkurovala dominantě Národního muzea. V obou
případech se podařilo vyvolat vlnu odborné i laické
solidarity s historickými domy, které tak přes úpornou snahu investorů a laxní přístup Magistrátu stále
bojují o svou záchranu. Je zřejmé, že tentokrát se
jedná opravdu o mnohé. Zejména v případě domu
na Václavském náměstí by se jednalo o účelovou
demolici zdravého a cenného historického domu
na jednom z nejexponovanějších míst Pražské památkové rezervace, a tedy o precendens, který by
bylo možno aplikovat na desítky dalších obdobných
domů v centru města. Klub učiní vše pro to, aby
k demolici tohoto ani jiných obdobně cenných budov
v centru města nedošlo.
Velkým Klubovním úspěchem roku 2010 bylo
zapsání funkcionalistické budovy Nákladového
nádraží na Žižkově do seznamu nemovitých
kulturních památek. Rozhodnutí ministerstva
i jeho promyšlená argumentace jsou důležitými
mezníky v ochraně moderní industriální architektury
i zacházení s rozlehlými plochami bývalých nádraží
v centru města. Nepochybně i proto bylo rozhodnutí
ihned napadeno ze strany investora, kterým je Sekyra group, i městské části Praha 3, jejichž zájmy
se v tomto případě až dojemně prolínají. Definitivní
rozhodnutí o prohlášení nádraží za památku a tedy
o jeho zachování či rychlou demolici je v tuto chvíli
v rukou ministra kultury. Doufejme, že jeho rozhodnutí bude vycházet z přesvědčivých odborných závěrů
původního prohlášení a že se tak podaří bezezbytku
naplnit důležitou roli ministerstva jako nejvyššího
arbitra památkové péče v České republice.
Méně úspěšný byl prozatím boj Klubu za zachování jiné působivé funkcionalistické stavby,
kterou je továrna Ferra v Holešovicích. Přes
včasné podání návrhu na zapsání do seznamu
kulturních památek nebylo řízení dosud zahájeno
a továrně bohužel hrozí demolice, spojená s výstavbou výrazné výškové komerční budovy na jejím místě. Sledování tohoto případu proto bude bezpochyby
jednou z priorit Klubu i v nadcházejícím roce 2011.
Velkým projektem Domácí rady bylo zpracování
„vltavského“ věstníku, ve kterém byla zmapována historie, současnost i budoucnost pobřeží Vltavy
mezi Helmovským jezem a Trojou. Razantní stavební
i dopravní zásahy druhé poloviny 20. století spojené
s urbanistickým bezvládím posledních dvou desetiletí
výrazně narušily kdysi přirozený vztah města a řeky,

Ročník LI. (XII.) číslo 1 / 2011							

která je zejména v posledních letech nekoncepčně
obestavována obytnými i kancelářskými soubory.
Porovnání historického stavu se současnou situací je
v řadě případů vysloveně tristní. Na mnoha místech
se však zatím podařilo překotné zástavbě zabránit.
Právě zde je třeba zpracovat promyšlený koncept,
který zohlední silný vztah řeky a krajiny, který je
do značné míry základem architektonické kompozice
města. Snad se právě klubovním vltavským Věstníkem podaří prolomit bariéru nezájmu a důrazně
oslovit jak město, tak odbornou i laickou veřejnost,
které není osud města a jeho řeky lhostejný.
Vítězem Ceny Klubu Za starou Prahy Za novou
stavbu v historickém prostředí se v roce 2010
stal kostel sv. Ducha v Šumné architekta Marka Štěpána. Kolekce staveb, garantovaná jako vždy prof.
Rostislavem Šváchou, tentokrát ukázala potěšující
nárůst architektonické kvality i intenzivní zájem
architektů o nápravu urbanistických chyb dávné
i nedávné minulosti. Příznačné však rovněž je, že
mezi vybranými stavbami se letos nenacházela ani
jedna novostavba z Prahy. Preference ryze komerčních projektů i absence architektonických soutěží
bohužel zjevně odsunula hlavní město na periferii
současné kvalitní architektonické tvorby. Náprava
tohoto alarmujícího stavu pochopitelně úzce souvisí
s úvodní zmínkou o překvapivém probuzení odborné
i laické veřejnosti a jejich zájmu o budoucí podobu
města. I zde je tak pouze na nás, zda se podaří
dnešní nepříliš důvěryhodnou městskou reprezentaci přimět ke stanovení jasných urbanistických
pravidel, vyhlašování architektonických soutěží
a zejména k naplnění role hlavního architektonického garanta městského rozvoje.
Po celý rok Klub spolupracoval s partnerskými
organizacemi a sdruženími v Čechách i v Evropě.
V Národním muzeu probíhaly tradiční Hovory
o Praze, které organizovala členka Domácí rady
PhDr. Helga Turková. Až překvapivě hojně byly
navštěvovány klubovní akce v Juditině věži, která
se i díky stále kvalitnější nabídce našeho specializovaného knihkupectví stala samozřejmou destinací
všech pražských milovníků památek a architektury.
I nadále se veřejnost mohla o činnostech Klubu pravidelně informovat nejen na internetových stránkách,
ale rovněž v tradiční klubovní vývěsce na Malostranském náměstí, o kterou se i v roce 2010 obětavě
starala členka Klubu paní Jana Kelbelová.
Dr. Bečková čte zprávu o hospodaření Klubu
v roce 2010.
Marek Foltýn přednáší revizní zprávu k hospodaření Klubu v roce 2010, zároveň upozorňuje na
právo členů v úředních hodinách Klubu nahlížet
do účetních dokladů, případně žádat o podrobné
informace o hospodaření, příjmech a výdajích Klubu. Hlasování o zprávách pokladní a revizní: pro
– všichni; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Pokladní
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a revizní zpráva jsou tedy schváleny, čímž plénum
uděluje absolutorium Domácí radě pro rok 2010.
Dr. Bečková oslovuje přítomné členy mecenáše,
podává výklad o mecenášském „diplomu“ s reprodukcí kresby V. Morstadta a přítomným členům
mecenášům tyto „diplomy“ předává.
Následuje volba návrhové komise. Dr. Bečková
navrhuje Ing. arch. Miloše Solaře a jako dobrovolník se hlásí pan Ing. František Špígl. Hlasování o
složení návrhové komise: pro – všichni; proti –
nikdo; zdržel se – nikdo. Pánové Solař a Špígl jsou
zvoleni členy návrhové komise.
Volba volební a mandátové komise. Dr. Bečková
navrhuje Bc. K. Ksandra a Dr. H. Turkovou, dále
vyzývá dobrovolníky. Hlásí se Jakub Bachtík, Anna
Oplatková, paní Urbanová. Hlasování o složení
volební a mandátové komise: pro – všichni; proti
– nikdo; zdržel se – nikdo. Volební komise v navrženém složení byla plénem zvolena a pokračuje
volbou svého předsedy, jímž se stává K. Ksandr.
Ten se vzápětí ujímá slova a dalšího vedení schůze.
Připomíná pravidla volby Domácí rady, předsedy,
místopředsedů, pokladníka a dvou revizorů účtů.
Dále představuje kandidáty na volené posty navržené odstoupivší Domácí radou a vyzývá k rozpravě,
případně návrhům z pléna.
Pan Tomek vyzývá služebně mladší kandidáty,
aby plénum seznámili se svým curriculem vitae,
místem rodiště a důvody angažmá v Klubu. Představují se Jakub Bachtík, Jan Bárta, Lucie Ernstová, Pavla Priknerová. Nepřítomného Michala
Sborwitze představuje K. Ksandr
Pan Lukavský navrhuje volbu aklamací. Přítomno je 106 členů KZSP. Hlasování o způsobu
volby aklamací: pro – 105; proti – nikdo; zdržel
se – 1. Volba proběhne aklamací podle navržené
kandidátky.
Volba předsedy. Domácí rada navrhuje za
předsedkyni opět PhDr. Kateřinu Bečkovou. Hlasování: pro – 106; proti – nikdo; zdržel se – nikdo.
Dr. Bečková byla zvolena předsedkyní Klubu na
rok 2011.
Volba místopředsedů. Navrženi Ing. arch.
Martin Krise a Bc. Karel Ksandr. Hlasování: pro
– 106; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Navržení
místopředsedové byli zvoleni.
Volba členů Domácí rady. Hlasování: pro – 106;
proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Domácí rada ve
složení uvedeném na str. 1 tohoto Věstníku byla
zvolena.
Volba revizorů účtů. Hlasování: pro – 106;
proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Zvoleni navržení
M. Micka a M. Foltýn.
Nově zvolený místopředseda K. Ksandr děkuje
volební komisi za spolupráci a předává slovo nově
zvolené předsedkyni, která otevírá diskusi.
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Diskuse:
Členka Klubu, Mgr. Jana Trojanová, informuje
o vzniku sdružení na záchranu Malostranského
hřbitova. Vyzývá zájemce ke spolupráci. (Viz článek
na str. 52 tohoto Věstníku).
Mgr. Jiří Křížek vyslovuje uznání a díky knihkupci z Juditiny věže panu Jaroslavu Navrátilovi
a vyzývá k potlesku – následuje aplaus.
Dr. Kateřina Bečková vítá členy Vltavanu a předává slovo jejich zástupcům, kteří informují, že
v letošním roce uplyne 140 let od založení spolku a
začátkem června bude v Podskalí probíhat oslava,
na niž členy Klubu Za starou Prahu srdečně zvou.
Člen Klubu vyzývá ke kontaktování nového
primátora stran vyčištění orgánů města od korupčníků a vyzývá ke kontaktování České komory
architektů. Zdrženlivě reagují dr. R. Biegel a Ing.
arch. Krise.
Pan Tomek se věnuje kritice developmentu v Praze. Reaguje Richard Biegel – problém je v tom, že
město nehodlá proces rozvoje regulovat. Jako pozitivní vnímáme, že to, čím se zabývá Klub již dlouho,
začíná zajímat občanskou společnost.
M. Krise – Klub nestojí a nepadá s úspěchy, nebo
neúspěchy v jednotlivých kauzách, ale musí mít
nadhled a jeho působení musí být kontinuální.
Karel Novotný informuje o akcích spřáteleného
spolku Praha – Aachen.
Dr. Helga Turková upozorňuje na tradiční cyklus
Hovorů o Praze, který bude mít 40. výročí. Vyslovuje otázku, jak a kde v cyklu pokračovat, když
jde Národní muzeum do rekonstrukce. K. Ksandr
nabízí možnost pokračovat v cyklu v útulném
přednáškovém sále NTM. Přítomní jednomyslným
souhlasným mručením dávají najevo svou vůli
v cyklu Hovory o Praze.
Paní předsedkyně připomíná, že jednání Domácí
rady, která se konají každou sudou středu od 18
hod. v Juditině věži, jsou členům Klubu přístupná.
Noví členové Domácí rady se zpravidla rekrutují
právě z aktivních řadových členů.
Dotaz z pléna na návrh primátora dr. Svobody
zbourat Pragerovu přístavbu budovy bývalého
Federálního shromáždění. Osvětluje Dr. Biegel
– je to fantasmagorie, pravděpodobně zkreslená
chybnou interpretací, která se zrodila v neznámé
zmatené hlavě. Přednáší obhajobu budovy. Karel
Ksandr také obhajuje budovu bývalého federálního
shromáždění.
Dotaz z pléna na chystanou knihovnu Václava
Havla na Loretánském náměstí. Osvětluje R.Biegel
– kauzou se bude Klub zabývat a vydá v této záležitosti své stanovisko.
Arch. Miloš Solař přednáší návrh usnesení valné
hromady zpracovaný návrhovou komisí. Následuje
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diskuse nad některými body a úprava některých
formulací. Hlasování o znění usnesení: pro –
většina; proti – nikdo; zdržel se – nikdo. Usnesení
valné hromady bylo přijato.

Usnesení členského shromáždění Klubu Za
starou Prahu:
Valná hromada schvaluje předloženou jednatelskou, pokladní a revizní zprávu. Členům dosavadní
Domácí rady děkuje za práci pro Klub a Domácí radě
jako celku vyslovuje absolutorium.
Valná hromada ukládá nově zvolené Domácí
radě, aby
- vydávala Věstník
- zajišt’ovala webové stránky Klubu
- organizovala Hovory o Praze
- pořádala osvětové a kulturní akce v Juditině věži
- podílela se na akcích ve prospěch poznání a
zachování architektonického dědictví a podpory
kvalitní nové architektonické tvorby
- udílela Cenu za novou stavbu v historickém
prostředí
- podporovala provoz specializovaného knihkupectví v Juditině věži
- spolupracovala s obdobně zaměřenými občanskými sdruženími a odbornými institucemi a snažila
se rozvíjet takovou spolupráci i v mezinárodním
měřítku
- jménem Klubu rozporovala záměry ohrožující
kulturní dědictví, podávala podněty, obracela se na
orgány státní správy, pořádala tiskové konference,
publikovala své názory a stanoviska a v mezích
právního pořádku České republiky využívala všechny dostupné prostředky pro obhajobu a prosazení
ideálů, na nichž Klub vznikl a trvá.
Valná hromada doporučuje Domácí radě, aby
vyzvala primátora hl. m. Prahy k nápravě památkové péče a územního plánování na území hlavního
města.
Valná hromada se ztotožňuje s Domácí radou
v názoru na nepřijatelnost demolic historických staveb v zájmu uvolnění pozemku pro novou výstavbu
i na nepřijatelnost zastavování těch volných ploch,
jejichž hodnota pro Prahu je právě v tom, že jsou
nezastavěné.
Valná hromada děkuje všem mecenášům a sponzorům a zároveň se obrací na členy s prosbou, aby
podle svých možností zvážili větší podporu činnosti
Klubu.
Valná hromada vyslechla informaci o blížícím se
140. výročí založení spolku Vltavan v Praze (11. června 1871) a členům Klubu doporučuje se červnových
oslav účastnit. Vltavanu gratuluje!
Předsedkyně Klubu Dr. Kateřina Bečková děkuje přítomným za účast a končí výroční členskou
schůzi.
				
Zapsal Jan Veselý

: ZA STAROU PRAHU :

Společenské
okénko Klubu
Za starou
Prahu

Domácí rada Klubu, přátelé a rodinní příslušníci pózují v dopravní hale Národního
technického muzea po skončení výročního
členského shromáždění dne 5. 3. 2011.

Výroční členské shromáždění 2011 – za nejmladší členy Klubu hlasují tatínkové.
Tradiční povolební vycházka Domácí rady Klubu vedla tentokrát do Stromovky. Zprava: H. Turková, V. Jandáček,
J. Bárta, R. Biegel.

Hovory o Praze v prosinci 2010:
pěvkyně Soňa Červená obklopena
obdivovatelkami.

Karlín
Výstava / Exhibition
Muzeum hlavního města Prahy
The City of Prague Museum

nejstarší předměstí prahy / PRAGUE’S OLDEST SUBURB
11. květen – 6. listopad 2011

May 11 – November 6, 2011

část I. muzeum hlavního města prahy

part I. The City of Prague Museum

11. květen – 21. srpen 2011

May 11 – August 21, 2011

část II. budova ÚMČ Praha 8 – tzv. bílý dům

part II. Prague 8 Municipal Office building

část III. libeňský zámek

part III. Libeň Chateau

Na Poříčí 52, Praha 8
Otevřeno denně, mimo pondělí, 9 –18 hodin

Na Poříčí 52, Praha 8
Open daily, except Mondays, 9 a.m.– 6 p.m.

U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň
Otvírací doba:
pondělí a středa 8 –18 hodin
úterý a čtvrtek 8 –15.30 hodin
pátek 8 –15 hodin

www.muzeumprahy.cz

U Meteoru 6, Prague 8 – Libeň

Zenklova 35, Prague 8 – Libeň
Opening hours:
Monday and Wednesday 8 a.m.–6 p.m.
Tuesday and Thursday 8 a.m.–3.30 p.m.
Friday 8 a.m.–3 p.m.

www.praha8.cz

