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Za dob císař* Karla IV* a krále Václava IV* byla Praha 
obrovským staveništěm obytných domA ® kamenickou dílnou pře-
četných veřejných a církevních a taveb, dmes ztěží představi-
telnou. Také nyní, po Šesti stech letech, prožívá naftě hlav-
ní město za jiných podmínek, potřeb a prostředků nový gene -
rální přerod, rozvoj a přestavbu* V táto pětiletce bude, ba 
již je, mSsto velikým staveništěm. Je třeba vyřeSit doprav-
ní kalamitu, která by brzy ochromila horečně pulsující srd-
ce našeho státu* Staví se podzemní dráha, překládají a zdo-
konalují se inženýrská síti, budují se podchody, mosty, tu-
nely, rozplétá se zastaralý železniční gordický uzel. 

Město a jeho obyvatelstvo bude vyrušeno a ovšem i roz-
rufieno fyzicky i psychicky* Životní prostředí se na řadu 
let leckde změní a ztíží. Mnoho budov bude ve vyšším veřej -
ném zájmu demolováno* Náhradní byty ztráví značný podíl no -
vě připravených bytů na okrajových sídlištích. Padnou nejen 
ostudné „slums" - zchátralé brlohy, kterých ovšem netřeba; 
Šetřit, ale i mnohá cenná a dosud života schopná budova bu-
de pohlcena molochem moderní dopravy* Jde o to, aby takové-
to ztráty byly co nejmenší, aby bylo dosaženo optimálních 
cílů při minimálních obětech na stavebním, bytovém a památ-
kovém fondu* 

Proto je třeba zvlášt vítat prohláftení historického 
jádra hlavního města Prahy státní památkovou rezervací. 

Je zjevno, že úkoly a povinnosti Klubu Za starou Prahu 
se nijak v příStích letech nezmenSí, ale naopak hrozivě 
vzrostou* Je a bude třeba veliké pozornosti a předevdím co 
možno dokonalé informovanosti o vSem, co se děje nebo připra-
vuje* Je nutno dobře znát všechna pro a proti dříve, než ae 
zaujme zásadní stanovisko. Pak postoj Klubu, opřený o blok 
takřka tisíce stejně smýšlejících členů má již ráz veřejné-
ho mínění, které jistě nelze přehlížet a ignorovat, ale kte-
ré ovšem je podrobeno obecné kritice nyní i v budoucnu. 



Představenstvo Klubu si dobře uvědomuje, že ve věcech 
tak kulturně-historicky závéžných, jako je osud staré i no-
vé Prahy musí rozhodovat jen přísná a sebekritická logika. 
Toto vážné pojetí našeho poslání předpokládá i živou účast, 
spolupráci, kritiku, rady a upozorňování řadového členstva* 

Domácí rada Klubu usiluje, aby byl v daných možnostech 
bezprostřední styk s členstvem co nejživější. Pořádá kromě 
tradičních zájezdů a exkursí řadu besed a přednáškových ve-
čerů e tématy hovorů o Praze, jejím vývoji a starostech*Tam 
má být členstvu i mimoklubovním milovníkům a ctitelům naše-
ho města dána možnost nejen vyslechnout aktuality, ale 1 
příležitost zúčastnit se aktivně upozorněními, radami a návr-
hy, jak usnadnit a obohatit činnost Domácí rady. Omezený po-
čet jejích členů při nejupřímnějfií snaze nemůže vědět o 
všem, co se děje, nebo neděje, nebo dokonce hrozí. Všichni 
si přejeme, aby členstvo neomezovalo své povinnosti jen na 
placení příspěvků, ale stalo se a bylo živým sborem spolu-
pracovníků na díle ochrany staré Prahy. 

Ing.areh.Dr.Bohumír Kozák, 
předseda Klubu Za starou Prahu 



MAŘÍZENÍ VLÁDY 
České socialistické republik 

ze dne 21.července 1971 
o památkové rezervaci T hlavním městě Praze 

Vláda Seské socialistické republiky nařizuje podle § 4 
zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách: 

§ 1 

Historické jádro hlavního měata Prahy se prohlaSuje za 
památkovou rezervaci (dále jen „rezervace"). 

§ 2 

Rozsah rezervace se vymezuje katastrálním územím Staré-
ho Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan s Pražským hradem 
a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních 
území• Hranice rezervace je vyznačena v plánu, který je přílo-
hou tohoto nařízení. 

§ 3 

Pro stavební činnost v rezervaci se stanoví tyto podmínky: 
a/ veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich 

souborů a objektů, které vykazují dílčí památkové nebo urbanis-
tické hodnoty (objekty památkového zájmu), dotýkající se vnitř-
ní i vnější architektury, musí být řešeny a prováděny se zřete-
lem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich při-
měřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných 
a dokumentárních funkcí, 

b/ při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných 
objektů se musí dbát architektonických vztahů ke kulturním pa-
mátkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou*a prosto-
rovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými 
prostředky současné architektonické tvorby, 
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c/ řeěení a prováděni veškerých úprav te rénních i staveb 
dopravních, vodohospodářských, energetických, telekomunikačních, 
podzemních, jakož i inženýrských sítí v rezervaci, nesmí na ruš o -
vat její prostředí a ohrožovat jednotlivé kulturní památky9 

d/ zpracování, posuzování a schvalování vdech územních 
plánů, soutěžních úkolů i přípravné a projektové dokumentace sta-
veb na území rezervace musí být prováděno se zřetelem ké kulturní 
hodnotě prostředí* 

§ 4 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhláSení, 

Předseda vlády České socialistické republiky 
Josef Korčák 



PAMÁTKOVÁ REZERVACE 
V HLAVNÍM MÉSTĚ PRAZE 

hraníce rezervace 
mCMtko 



pbmMfáMiim 
Na oslavu prohláěení historického jádra hlavního města 

Prahy státní památkovou rezervaci uspořádal Klub Za starou 
Prahu v neděli 21*listopadu 1971 v Národním divadle slavnost-
ní představení opery 

Bedřicha Smetany 

L I B U Š E 
Záštitu nad tímto slavnostním představením převzal primá-

tor hlavního města Prahy JUDr. a RSDr* Zdeněk Zuska, CSc. 
Slavnostního představení se osobně zúčastnili: primátor 

hlavního města Prahy Dr*Zdeněk Zuska, náměstek předsedy vlády 
české socialistické republiky a předseda české plánovací komi-
se Ing* Stanislav Rázl, ministr výstavby a techniky ČSR prof* 
Ing* Karel Lobl,DrSc*, ministr Školství ČSR Ing* Josef Havlín, 
zástupci ministerstev, náměstkové primátora hlavního města Pra 
hyt hlavní architekt města Prahy Ing.arch* Blahomír Borovička 

Úvodní projev přednesl Č2en Domácí rady Klubu Za starou 
Prahu JUDr.Oldřich Hora. 

Hlavní roli LibuSe vytvořila zasloužilá umělkyně Milada 
Šubrtová, Přemysla René Tuček, Chrudoše Václav Halíř, sólista 
Janáčkovy opery v Brně, štáhlava zasloužilý umělec Ivo Žídek, 
Lutobora národní umělec Eduard Haken, Radovana Pavel Hlavsa, 
Radmily zasloužilá umělkyně Štěpánka Štěpánová, Krasavy zašlou 
žilá umělkyně LibuSe Domanínskó, ženců národní umělkyně Maria 
Tauberová, zasloužilá umělkyně Jaroslava Vymazalová, LibuSe Má 
rová a Jan Hlavsa* Orchestr Národního divadla řídil dirigent 
Josef Kuchyňka* 
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O přestávce přijal primátor hlavního města Prahy Dr*Zde-
něk Zuska zástupce Domácí rady Klubu Za starou Prahu Y salon-
ku presidenta republiky na velmi srdečnou rozmluvu* 

Průběh slavnostního představení měl vysokou úroveň, divá-
ci odměnili umělce Národního divadla nadSeným potleskem i při 
otevřená scéně* 

Předsednictvo Klubu Za starou Prahu děkuje primátoru hlav-
ního města Prahy Dr* Zdenku Zuskovi za velmi úfiinnou pomoc při 
přípravě představení a všem představitelům vlády České soci* -
listickó republiky, Národního výboru hlavního města Prahy i ve-
řejných institucí, kteří svou osobní uSastí přispěli k slavnost-
nímu rámci* 
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Projev zástupce Klubu Za starou Prahu 

před zahájením slavnostního představení v Národním divadle 

Vážení přítomní, 
z pověření předsednictva a Domácí rady Klubu Za starou 

Prahu v zastoupení nepřítomného předsedy Ing*arch*Dr*Tech* 
Bohumíra Kozáka vítám zástupce vlády české socialistické re-
publiky, primátora hlavního města Prahy v čele dalších před-
stavitelů našeho hlavního města* Vítám rovněž všechny přítom-
né Sieny našeho Klubu a hosty* 

Klub Za starou Prahu s velikou radostí uvítal usnesení 
vlády české socialistické republiky č*60 z 21.července 1971, 
kterým bylo prohlášeno historické jádro hlavního města Prahy 
státní památkovou rezervací. 

Tímto vládním aktem bylo splněno přání, k němuž směřovalo 
úsilí všech generací našeho Klubu a jemuž konečný výraz byl 
dán návrhem, předneseným na jubilejním členském shromáždění, 
které se konalo 29*května 1970 v Brožíkově síni na Staroměst-
ské radnici v Praze k 70*výročí trvání Klubu* 

Vydáním zákona však nekončí úsilí o ochranu památek v sou-
ladku s moderním rozvojem města, nebo? je to začátek svízelné 
a velmi náročné cesty k realizaci zákonných ustanovení* 

Klub Za starou Prahu věren své tradici bude i nadále bdít 
nad zachováním kulturního odkazu minulých věků. 

Nelze nic jiného říci, než hledat slova hluboké vděčnosti 
ve vzkazu našeho čestného člena prof* Dr*Václava Viléma Stecha, 
který Vám při této slavnostní příležitosti tlumočím: 

"Slova,která by nějak naznačila to uznání zákona, kterým 
se mění dosavadní vztah správců obce, občanů města,.celé ve-
řejnosti k tomuto obrovskému statku, který tisíc let se tady 
vyvíjel uprostřed Evropy na prazích, položených kdysi přes 
Vltavu, na mostech potom postavených, na stráních i na.okolí, 
kde vzniklo cosi, co je jedinečné, co rozhodovala příroda a 
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kde my jame jenom v případech nejvzácnějších šetrně tuto pří-
rodu doplňovali a upravovali. Nyní je tu zákon. Nyní je tu 
veliká mravní povinnost, která se stala veřejnou záležitostí 
a událostí. Jak děkovat? Komu vyjádřit vděčnost za zásah, je-
hož dosah si dnes sotva uvědomujeme, ale na který budou vzpo-
mínat po sta letech naši potomci. Praha - největší hodnota 
státu a národa, stává se nedotknutelnou. 

Vltava poteče klidně. Vltava tolikrát ohrožovaná, tolikrát 
poškozovaná ve svém stavu. Panoráma Hradčanské bude trvat dále, 
budou trvat kopce nad Prahou, půjde život v ulicích, tempo roz-
voje města se nezmění. Ale to město bude souviset se svou veli-
kou a slavnou minulostí. 

Není dost slov, kterými bychom vyjádřili naši hlubokou a 
upřímnou vděčnost všem, kteří se o vydání tohoto zákonného 
opatření zasloužili". 
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Emanuel Hruška 

URBANISTICKÉ PROBLÉMY 
HISTORICKÉHO JÁDRA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Předsednictvo Klubu Za starou Prahu mne vyzvalo, abvch 
jako dočasný předseda Ústřední komise státní památkové péče 
přispěl do výroční zprávy Klubu Za starou Prahu za rok 1971, 
a to článkem na téma "Urbanistické problémy historického jádra 
Prahy"se zaměřením na potřeby zákonné ochrany tohoto jedinečné-
ho urbanistického celku. 

Rád vyhovuji tomuto přání a chci navázat na vyhlášení 
rezervace, která v novém pojetí neobsahuje už jen Staré Město 
a Malou Stranu, ale je rozšířena na celý obvod Nového Města 
až ke Karlovu a obsahuje i část zájmového obvodu rezervace 
severně od historického jádra na druhém břehu Vltavy. 

Jde tu o podstatné územní rozšířeni chráněné oblasti, 
čímž se manifestačně vyjadřuje, že město Karla IV., jeho 
urbanistická osnova i zachované historické dominanty jsou 
integrovány do pokladnice národního kulturního majetku, 
který představuje historická Praha. Po této stránce je nové 
pojetí chráněné oblasti Prahy zcela oprávněné - ovsem' skrývá 
určité nebezpečí : územní rozšíření rezervace, rozmělňuje 
hloubku ochranného režimu, pokud tento nebude pro jednotlivé 
obvody rezervace specifikován a tím diferencován. Možná, že 
by celá vltavská kotlina spadala pod určitou zvýšenou ochranu -
snad dojde k tomu, že jednou budeme chránit c e l é naše 
životní prostředí s ohledem na jeho historické vazby ( a nejen 
solitérní stavební dokumenty) * vždyl už U Thant ve Spojených 
národech charakterizoval smysl a cil ochrany a tvorby život* 
ního prostředí nikoliv jen jakoMboj proti znečištování ovzduší 
a vod, hluku a důsledkům škodlivých výrobních technologií, ale 
i jako úsilí o záchranu biologických a estetických hodnot kra-
jiny i o uchování kulturních děl minulosti, jež jsou integrují-
cí součástí našeho životního prostředí". A tak jsme svědky toho, 
že uchování kulturní kontinuity se stává i tvůrčím budovatel-
ským programém. 
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Ale neodbíhejme od tématu, tj. vymezení pražské rezervace 
a od potřeby určité specifikace intenzity ochrany v jednotlivých 
prostorech centrální oblasti města Prahy, 

Nelze stejným způsobem pečovat o dynamicky se rozvíjející 
a intenzivně se přestavující úženi Nového Mdsta, ve kterém můžeme 
v podstatě už jen zachránit půdorysnou stopu a ochránit siluetu 
městského jádra (aby nenastaly pohledové konflikty s historickými 
dominantami) - anebo obrácené o území Malé Strany a jádro Starého 
Města, kde z hlediska záchrany celého historického prostředí nut-
no stabilizovat stavební stav, nedotknutelnost plastické struktury 
a kde se nám ani teorie "plomb" nejeví dosti účelným řešením při 
reanimaci historických prostorů (vždyt i prostorové v proluce 
dobře zapojený "pan de ver™" nám rozbíjí kontinuitu zdéné stře-
dověké nebo barokní struktury), kde tedy celý režim obhospodařová-
ní a reanimování má zcela jiný charakter, A jisté dalším specific-
kým problémem bude třeba Josefov, kde asanační přestavby z přelomu 
století už se stávají "historickým" článkem vývoje - třeba z hledis-
ka ochrany historické podstaty negativním - ale integrovaným do 
rozrušené struktury Židovského města (připomínám slova nedávno 
pronesená jedním významným německým historikem o ose : Ndie 
historisch geshen einzigmalige Sezessionsstrasse Prags" - ostatně 
podobné hlasy slyšíme i od sovětských uměleckých historiků)«, Tu 
jen ještě jednu poznámku, i Dienzenhoffer zničil do značné části 
Malostranské náměstí brutální hmotou komplexu sv. Mikuláše - jenže 
vytvořil dílo takové umělecké a urbanistické kvality, které nesmír-
ně převážilo ztráty ; bude věcí hodnocení příštích generaci, zda 
dočasné přehodnocování Mikulášské třídy (dnes Pařížské) je oprávně-
né, zda nově vytvořené hodnoty aspoň nahradily kulturní ztráty 
v asanačním území Starého Města. 

Neuvádím nic nového ; všichni víme, že globální pojem rezer-
vace je příliš široký, aby bez podrobnější specifikace byl v Praze 
užitelný, nebol jsou tu kvalitativně hluboké rozdíly v povaze 
chráněných prostorů. 
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Zel, vyhlášeni rezervace je u nás formální akt bez jakých-
koliv právních nebo ekonomických důsledků pro obyvatele udržují-
cí památky nebo pro investory, kteří svými reanimačními zásahy 
přispívají k záchraně historicky cenného stavebního fondu. Přesto 
všechno je to dokument snahy o kulturní přístup k otázkám přestav-
by centrální oblasti Prahy ; k otázkám, které právd dnes nabývají 
neobyčejné aktuality, kde právě tato centrální oblast se stává 
vyhledávaným sídlem bujně se rozrůstajícího terciérního a kvartér-
ního sektoru výrobní a služební aktivity socialistické společnosti. 

Před deseti lety jsem napsal do "Knihy o Praze" ("Budoucnost 
pražských památek") úvahu, ze které cituji daláí řádky - žel, mno-
ho se nezlepdilo od té doby a postuláty tam formulované platí 
dále. 

Které jsou nejnaléhavější urbanistické problémy historického 
jádra Prahy ? V prvé řadě jeho funkční regenerace : je třeba při-
vést nový život do rozpadajícího se organismu feudální struktury, 
který už zásahy z dob kapitalismu byl natolik rozrušen ; nepři-
pustíme-li vnitřní regeneraci-bytového fondu, tj. hygienické adap-
tace (vybavení a nové rozdělení), nepřipustíme-li přeorganizování 
vnitřní struktury rezervace - v navázání na staré farnosti - na 
systém okrsků s občanským vybavením v jejich centrech, neumožníme-
li určitý stupen dostupnosti pro motorová vozidla při vyloučení 
průjezdnosti ( a tento faktor se od napsáni těchto řádků nebezpečně 
vystupňoval - viz soutěskti u Křížovníků nebo Valdštejnskou ulici 
na Malé Straně, kdy je třeba najít obváděcí trasy mimo obvod histo-
rického jádra, nikoliv např. Malostranským radiálním tunelem, ale 
Petřínskou tangentou apod.) a další úpravy, které podněcují život, 
tak městské jádro nezreanimujeme, ale urychlíme rozklad, po kterém 
může následovat toliko velkoplošná asanace. 

Vodítkem při určování funkční náplně historické rezervace 
a jejího ochranného pásma (tehdy jim bylo ještě i Nové Město) mu-
sí být potřeby života : jde o přetvoření historické centrální oblas-
ti na soustavu pěších areálů jako jader organizačních okrsků, mezi 
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sebou pěšími tahy propojených ; diferenciací, kategorizací cest 
a odstraněním průběžné dopravy při zdůrazněni pěší chůze vracíme 
též městskému jádru jeho obyvatelnost, kvality vlídného prostředí 
a lidského měřítka, prostředí plného půvabu a bohatství ve výrazu, 
plného individuálních hodnot,a přece v symbiose g nově doplňující-
mi atavbami v zájmovém obvodu jádra. Tak tedy bude třeba vytvářet 
podmínky pro obnovu a rozvoj kulturní a obchodní funkce historic-
kého jádra. 

A dále : v oživeni organického historického Členění (daného 
farnostmi), které vzniklo z řady feudálních jader, nalézáme pod-
klad pro vytváření organických okrsků, které v nábřežní poloze 
budou mít povahu převážně kulturní a obytnou, v centru a při 
Novém Městě pak převážně funkci i obchodné-administrativni a 
organicky doplní občanské zařízeni a služby nejvyšSího řádu, 
které nutno soustředit v centrální oblasti (III. a IV,sektor 
produkce). 

Při ochraně rezervačních celků je třeba bojovat s často 
neujasněnými představami o míře ochrany : jedni si mysleli, že 
třeba všechno ponechat při starém, že jakýkoliv zásah do struk-
tury stavebního díla je třeba odmítnout (to byly původní názory) 
- jiní opět viděli v pojmu rezervace jen určitý "symbol ochranyH 
a sledovali provádění, žel, hlubokých strukturních proměn i v 
rezervaci. Jistěže každý zásah do podstaty historické památKy 
je nebezpečný : ale jestliže jsme vyslovili zásadu, že chceme 
památku živou, která splňuje určitou "dnešní" společenskou funk-
ci, musíme přijmout i nutnost některých zásahů - vždyl každý 
organismus se udržuje při životě jen výměnou buněk ; přestává-li 
tato biologická regenerace, odumírá - hypertrofuje-li, tak se 
organismus chorobně rozrušuje ; oba extrémy jsou zkázonosné. 

Míra zásahu bude tedy různá a tím i hloubka, intenzita 
ochrany, jež je dialekticky svázána s regeneraci památky, soubo-
ru památek nebo celé rezervace. Vládní usneseni o vyhlášení praž-
ské rezervace (už tehdy před 10 lety) diferencovalo režim obhospo-
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dařováni stavební podstaty v rezervaci ; bude věak třeba si uvědo-
mit vzájemné proporce různých stupňů ochrany nejen z hlediska 
stavby, ale především z hlediska celkové urbanistické skladby. 

Je proto nutné poznat specifičnost různých souborů pražské 
rezervace a určit jim i specifické stupně ochrany při údržbě, 
resp. přestavbě. To vde je třeba zajistit cestou legislativní, 
od schváleného územního plánu (vypracovaného v Útvaru hlavního 
architekta města Prahy), jako nedílné součásti vládního vvhlá&ení 
rezervace, přes stavebně-technickou dokumentaci a zajištění finanč-
ních prostředků na údržbu a přestavbu (reanimaci) nejen z fondů 
památkové péče, ale hlavně z prostředků investorských, až po se* 
riosnl provedeni speciální stavební hnutí (snad se do doby vytiátě-
nl tohoto příspěvku - psal jsem to před 10 lety - některé z těchto 
požadavků stanou realitou!) 

Národní výbor by měl sledovat určitou "památkovou politiku", 
která by vyústila v soustavnou regeneraci historického jádra ; tj. 
•ěl by řídit a usměrňovat proud investic, směřujících do centrál-
ní oblasti, podle jeho povahy i do prostoru historického jádra. 
Nesporně by se do této činnosti měly zainteresovat i občanské 
výbory, které by budily též lokálně patriotické vztahy občanstva 
k "jeho" památkám (bez podpory veřejného mínění, bez pochopení 
občanstva nelze provádět památkovou péči - tato ideovopolitická 
základna je předpokladem, bez kterého jsou všechny snahy zbyteč-
né). 

Shrneme-li nakonec metody ochrany, které nutno uplatňovat 
v Praze (ale i jinde ve vyhlášených rezervacích), můžeme hovořit 
o cestě legislativní, tvořící právní základ ochrany, o cestě 
hospodářsko-plánovací, která zajištuje náplň i finanční prostřed-
ky realizace, dále o cestě technicko-projekční a stavební, která 
zajišťuje náplň i finanční prostředky realizace, dále o cestě 
techAicko-projekční a stavební, která zajištuje plánovanou doku-
mentaci a stavební výrobu a konečně o cestě velmi důležité, tj. 
o psychologické přípravě veřejnosti pro pochopeni památkové péče 
vůbec. 
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Tolik tedy některé citace z článku, psaného před 10 lety : 
přes dosti pesimistický vývoj vyhlášení pražské rezervace nutno 
konstatovat, že se přičiněním Pražského střediska státní památko-
vé péče i některých nových podnětů ministerstva kultury a Ústřed-
ní komise státní památkové péče v oblasti celkové organizace pře-
ce jen dosahuji určité dílčí výsledky, které nás opravňuji#k poně-
kud optimističtějším výhledům v otázce záchrany našeho klenotu, 
tj. komplexního historického útvaru města Prahy. 
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DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI V PÉČI O PAMÁTKY 

Účast dobrovolných pracovníků v péči o památky je zřejmě' 
tak stará jako památková péče sama. 

Malou ukázkou jejich neokázalé poctivé práce jsoi) desítky 
titulů různých regionálních vlastivědných periodik i monografic-
kých prací a množstvím shromážděných faktůt z nichž rád čerpá i 
odborník, v Praze tuto činnost reprezentuje třeba úctyhodný počet 
ročníků Za starou Prahu a později krátce věstníku Ochrana památek, 
místy úplná kronika bojů skutečně dobrovolných pracovníků o jedno-
tlivé památky i o celé jejich soubory. 

Nezasvěcený milovník památek nejen v Praze, ale mnohdy i v 
jiných městech zpravidla neví, komu především vděčí za to, že se 
může obdivovat kráse starých architektur, že může procházet stin-
nými podloubími, vstupovat do města středověkými branami jako jeho 
předkové po kolik století před nim, že se může zastavit před sochou, 
pranýřem, starobylým portálem,že má příležitost zamyslet se nad 
původem domovního znamení A turisté a návštěvníci zřícenin ? 
Kolik by jich nenalezli vůbec v tom stavu zachování, kdyby tu po 
dlouhá léta nepůsobily různé ty sbory, spolky a družstva pro záchra-
nu toho či onolio hradu. (Není konečně tajemstvím, že jejich soustav-
nou a průběžnou péčí o údržbu, zřícenin z výtěžků na vstupném, z 
propagačních tisků, příspěvků i dotaci se nepodařilo po všechna 
poslední léta nahradit a že mnohé z toho, co bylo uděláno, se zase 
zbytečně nechalo zničit). A což naše muzea ?! Kolik z jejich kme-
nových sbírek pochází právě z doby začátků, kdy se jim výlučně 
věnovali vesměs bezplatně, ve svém volném čase, s udivující pílí, 
bez nároků na zvláštní uznání a pocty nadšenci prodchnutí láskou 
k historii a vlastenectvím toho zabarvení, jež je příznačné pro 
19. století. Množství zde shromážděných stavebních článků, frag-
mentů zaniklých památek, starých vyobrazení i modelů pomáhá dnes 
jako pramen historikům uměni i pracovníkům památkové péče. 

Není proto divu, že i dnešní památková ochrana a péče by se 
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těžko bez této složky obešla, třebaže počet profesionálních 
památkářů značně stoupl. 

V současné době se ovšem podmínky pro činnost dobrovolných 
pracovníků změnily. Staré tradiční muzejní spolky i družstva a 
sbory pečující o zříceniny zanikly a nabízejí se různé nové formy. 
Tak hned v úvodním ustavnovení zákona č. 22/1958 Sb., o kultur-
ních památkách, se ve 2. odstavci $ 1 říká : "Památky jsou chrá-
něny státem. Národní výbory plní své úkoly na úseku státní památ-
kové péče nejen činností svých výkonných orgánů, nýbrž také zapo-
jováním širokého aktivu občanů, kteří mohou na tomto úseku úspěš-
ně působit, do stálých i jiných komisi, zřízených pro tento účel." 
Protože zde najde uplatnění přece jen pouze určitý počet lidi a 
činnost i jednáni komise mají pochopitelně do značné míry úřední 
ráz a charakter, přichází pro mnohé v úvahu volnějdi tzv."zájmová 
Činnost." Jsou to jednak zájmové kroužky, o jejichž organizováni 
při osvětových zařízeních klubového typu se zmiňuje zákon č. 52/ 
1959 Sb., o osvětové Činnosti ve 2.odst. § 9, jednak "aktivy" 
dobrovolných pracovníků, které vytvářejí a organizují muzea a 
galerie podle zákona č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, § 13, 
odst. 2. činnost těchto aktivů se podle znění záko'na zaměřuje na 
pomoc muzeím a galeriím "v plněni jejich úkolů, zejména při roz-
víjeni vlastivědné práce", do níž lze zařadit i památky. Kromě 
nich a kroužků při závodních klubech ROH se setkáváme s vlasti-
vědnými nebo historickými kroužky při školách (to především tam, 
kde žáky získá iniciativní učitel - pedagog se smyslem jak pro 
předmět samotný - tedy památky, tak pro zájmy žáků a jim přiměře-
nou volbu a zaměření činnosti); ustavování Hlídek mladých ochrán-
ců památek nabídl svého času pomoc časopis ABC-a v pionýrské orga-
nizaci již před léty pracovaly kroužky mladých průvodců, specia-
lizované v Praze na určité tématické trasy. Zájemcům o památky 
z řad dětí a mládeže - účastníků každoroční soutěže Poznej a chraň 
památky Prahy se věnuje Pražské středisko státní památkové péče 
a ochrany přírody a podobně bychom našli i další příklady ; mezi 
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nimi není snad třeba zvlášl připomínat obyvatelům hlavního města-
a nejen jim - existenci, význam a šíři působnosti Klubu Za starou 
Prahu ! 

Také konkrétní dobrovolná činnost na úseku památkové péče 
může být velice pestrá a různorodá, že ji lze rozvíjet téméř 
kdekoli, nejen v Praze a velkých městech, ale i v městečkách a 
leckde na venkově, kde je mnohdy potřebnější o to více, oč dále 
sem mají profesionální pracovníci. 

Krone sebevzdělávání, především četby literatury zaměřené 
zejména na okruh působiště dobrovolných pracovníků, a návštěv 
a poznávání památek v místě a okolí, vyvíjejí větší organizace 
a zejména takové, které se mohou chlubit dlouholetou tradicí, 
nebo maji odborně fundované Členy, Činnost pro své okolí. Jsou 
to např. přednášky, vycházky a občanské zájezdy, jak je známe 
třeba z působení Klubu Za starou Prahu. Může to být i příprava 
relaci do místního nebo školního rozhlasu, příležitostné finančně 
nenáročné výstavky (v zapůjčené výkladní skříni, ve spořitelně, 
v předsálí divadla nebo kina, ve škole, v závodních klubech), 
skřínka Informující o Činnosti kroužku stejně jako o aktualitách 
v památkové péči v místě nebo okrese, příspěvky nebo i rubrika 
v závodním časopise, v okresních novinách apod., amatérské filmy, 
např. o význačnějších archeologických výzkumech, o obnově některé 
památky atd. 

Členové kroužku mohou konat průvodcovskou službu po městě, 
v jednotlivé památce, třeba i ve zřícenině, která si zaslouží, 
aby se o ní návštěvníci něco dověděli, nebo vítanou pomocí může 
být i jen to, že dobrovolní pracovníci se ujmou dohledu v památce, 
którá by bez dozoru nemohla zůstat otevřena a umožní tak její 
zpřístupnění (což se týká v poslední době především velké části 
kostelů, jejichž inventář ohrožuji v nebývalé míře sběratelé 
i obyčejní zloději). 

Široké pole působnosti se otvírá zpravodajské činnosti. 
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Sil zpravodajů státní památkové péče spolupracuje obvykle 
s okresními konzervátory státní památkové péče a samo slovo 
zpravodaj naznačuje, že jde o podáváni zpráv nejrůznějšího 
druhu. Je možné sledovat stav určité jedné, zejména rozsáhlejší 
památky, nebo ve městé nějaký úsek, třeba ulici atd. Památkové 
složky se přispěním zpravodajů okamžitě dozvědí např. o náhodném 
nebo úmyslném poškození památky, o zhoršujícím se stavu, o poku-
su o odcizení nebo o krádeži jejích součástí (třeba v Praze zmi-
zelý postupně řezbářské doplňky ze zadních vrat Platýzu, akantové 
řezby s andílčími hlavičkami ze vrat domu čp. 232/III, Nerudova 40, 
kovový pražský znak z nárožního kandelábru u Národního divadla aj.) 
o zamýšlených, ale přitom jinak nehlášených opravách a úpravách, 
o případných objevech pod odpadávající svrchní omítkou (jako spod-
ní sgrafitované nebo malované omítky, stará ostění dávno* zazdě-
ných oken nebo dveří, omítnutá a zapomenutá atd.), mohou upozor-
nit na nevhodné využívání památky nebo na ponechání objektu 
opuštěného a volně přístupného. 

Při větších zemních pracech, vyvolaných stavbou silnice*, 
výstavbou, kladením potrubí a kabelů, zejména kde lze očekávat 
archeologické nálezy, je dobrovolný pracovník, např. důchodce 
s možností zdržovat se v blízkosti pracoviště, rovněž neocenitel-
ným pomocníkem : ani zde totiž nemůže odborný pracovník - archeo-
log konat průběžný dohled. 1 když zaměstnanci provádějícího pod-
niku jsou upozorněni jak na pravděpodobnost nálezů, tak na povin-
nost jejich hlášení (vyplývající z S 16 zákona č. 22/1958 Sb., 
o kulturních památkách), netěší je nijak zvlášt vyhlídka na pří-
padné zastavení práce a byli by třeba i ochotni ledacos přehléd-
nout. 

A právě tak při vlastním archeologickém výzkumu, kdy se 
najímají pomocní dělníci v místě či okolí výkopů, jsou vítáni 
lidé se zájmem o památky a popřípadě i s určitými znalostmi, 
jímž by náročná práce při odkrývání prehistorických nebo středo-
věkých nálezů nebyla jen zdrojem příležitostného přivydělání si. 
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Podobně na úseku evidence a dokumentace, jedné z důležitých 
složek památkové péče, se nabízejí široké možnosti uplatnění 
dobrovolným pracovníkům. Státní seznam nemovitých kulturních 
památek, který má b&t pro ochranu památek a péči o ně základní 
pomůckou, by měl vycházet z úplné evidence. Jenže zaznamenat 
všechny objekty, o nichž je třeba rozhodnout z odborného hlediska 
zda jsou památkami či nikoli, je nad síly pracovníků krajských 
středisek státní památkové péče a ochrany přírody. Co práce a ča-
su vyžaduje, má-li se najit i již známá, ale blíže nelokalizovaná 
socha kdesi v polích, polozapadlý smírčí kříž, pamětní kámen ne-
bo dokonce mohyly v rozlehlých lesích ! Na mnoho takových odleh-
lých a zapomenutých památek narazí nejspíše na svých výpravách 
právě dobrovolní pracovníci a každá jejich zpráva o podobném 
objevu je vítána. Je ovsem třeba popsat i polohu památky a nazna-
čit cestu k ní a ještě lepší je, doprovází-li sděleni třebá jen 
amatérská fotografie, z niž lze odhadnout hodnotu a stáří sochy, 
božích muk apod. 

Fotografování je další z příležitostí pro dobrovolné pra-
covníky. Za mnohé jiné příklady tu vzpomeňme výprav pana J.S. 
z Prachatic za bývalými mlýny i místy, kde stávaly ty, jež už 
zanikly. Vyzbrojen starými mapami, kde byly mlýny značeny, pro-
putoval během roku široké okolí a kromě evidence současného sta-
vu všech dochovaných mlýnů i řady cenných poznatků se vrátil 
s úctyhodnou "kořistí" - více než třemi sty negativy. Podobně 
by bylo třeba dokumentovat nejen mizející venkovské chalupy, ale 
i staré domky na předměstích, nouzové kolonie, ustupující perife-
rii, různé ty staré závody a továrničky, průhledy ulicemi a shlu-
ky drobné zástavby v krajině ( také odněkud z návrší, z blízké 
vysoké budovy apod.), ale i měnící se ráz městských ulic, které 
ve své podstatě zůstávají zatím neohroženy : kolik domů v nich 
jen přichází o původní fasády, kolik starých obchodů zaniklo ne-
bo bylo nahrazeno moderní úpravou, kolik náměstí dostalo nové 
řešeni a jak často se sochy nebo kříže z rozšiřovaných rozcestí, 
křižovatky nebo veřejného prostranství přestěhovaly jinam, pokud 
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vůbec neodpočivaji někde uskladněné. A což staré dveře, domovní 
vrata, malebné neomítané kamenné zdi zahrad, vroubící uličky při 
obvodu městského jádra, zadní výjezdy a brány hospodářských dvorů 
schůdky a zábradlíčka a celý ten ustupující mikrosvět 1 Mohli 
bychom tak pokračovat donekonečna••. Zdánlivě se nám řada těchto 
změn v našem okolí jeví jako nepodstatná, nedůležitá, nic zají-
mavého pro fotografa, ale porovnejme s jinými městy, kde jsme 
žili nebo alespoň se zastavili před léty a která navštívíme nyní. 
Konfrontujeme-li své vzpomínky se současnosti, někdy se téměř 
nemůžeme přesně zorientovat. A jak vítaným by byl mnohdy srovná-
vací materiál někdejšího a dnešního stavu ! Podívejme se na tako-
vé fotografické publikace jako Wirthova Stará Praha, pětidílná 
Zmizelá Praha, Zmizelá Plzeň nebo opět Wirthova Kutná Hora 1912 
a projděme se fotografovanými místy dnes, zalistujme unikátními 
snímky v muzeích nebo v Archivu hlavního města Prahy a rázem 
přestaneme pochybovat o účelnosti tohoto druhu fotodokumentace. 

Ale neméně důležitá je také dokumentace různých movitých, 
přenosných nebo odmontovatelných předmětů, soch, obrázků, relie-
fů, mříží, řezeb, kování, klepadel aj., které se těší nebývalé 
"přízni" sběratelů. Jestliže takový předmět zmizí, obrací se 
bezpečnost na památkáře se žádostí o identifikační pomůcky a 
někdy jen dik takové amatérské fotografii lze zahájit účinné 
pátrání a objevený předmět poznat a dokázat jeho odcizení z kon-
krétního míáta. 

Pokud jde o fotomateriál a zpracování, může je financovat 
např. z dotací závodu nebo muzea kroužek, nebo podle vzájemného 
dojednání krajské středisko státní památkové péče a ochrany pří-
rody . 

Neméně záslužné a cenné je sepisování a přesné a doslovné 
(se všemi chybami a odchylkami) opisování nápisů na podstavcích 
soch, na zámeckých i domovních portálech, kašnách, různých des-
kách a na starých náhrobcích, v prvé řadě tam, kde zub času neú-
prosně hlodá na větrající svrchní vrstvě kamene a rozsah čitelné 



- 27 -

části nápisu se rok od roku zmenšuje. Důležité jsou samozřejmé 
i chronogramy, nápisy s letopočty skrytými ve větších, často 
vyzlacených písmenech, shodných s římskými číslicemi (I, V, C, L, 
X, D, M) , jejichž součet dává rok zhotovení nebo postavení památ-
ky a právě tak i letopočty běžně psané. 

Podobně lze na starých hřbitovech a v neužívaných jejich 
částech nalézt různé zajímavé kované i lité kříže, litinové náhrob-
ky a u figur a reliefů podpisy nebo signa tury.je jich autorů. Ne-
jednou se objeví třeba hrob osoby pro město nebo obec a širší 
okolí kdysi významné, jejíž jméno by nemělo být zapomenuto. 
Jestliže pak dojde k rušeni hřbitova a jeho přeměně na sad, eviden-
ce hodnotných náhrobků poslouží k tomu, aby byly vybrány a na 
určeném místě instalovány jako dobová výtvarná díla i kulturně-
historické doklady. 

Objevné může být i pročítání farních či obecních kronik, 
prohlídka stavebních archivů (přinese někdy autorské určení za-
tím anonymních památek nebo obrátí pozornost k dosud pomíjenému 
objektu jako třeba časné práci později významného umělce), podob-
ně také pročítání starých místních novin, regionálních časopisů 
apod. Dokumentární hodnotu mohou mít staré pohlednice, reproduk-
ce, vyobrazení (byl někdy sešlé, potrhané či neúplné, ale možná 
unikátní), zanedbatelné nejsou ani staré tisky průvodců, plány 
a monografické tiskoviny, kterých je bez prohlídky přece jen ško-
da do sběru nebo na podpal. I na tomto úseku může kolektiv dobro-
volných pracovníků shromáždit množství cenných nebo alespoň rela-
tivně významných materiálů-nejen bezprostředním vlastním sběratel-
stvím, ale i získáním zájmu o podobné předměty ve svém okolí. 

Sbírat lze samozřejmě i mizející a zapomínané pomístně 
názvy, které zanikají al již růstem města (přitom se dají zacho-
vat např. v iniciativně navrženém názvu nové ulice !) a změnou 
prostředí, nebo zcelováním zemědělských pozemků. 

Ve výčtu druhů činnosti dobrovolných pracovníků památkové 
péče by bylo možno pokračovat dlouho, ale všimněme si ještě 
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alespoň jednoho úseku - skutečné aktivní péče o památky. Může 
to být jednorázová akce, ale pokud možno, raději průběžná péče 
0 nejbližši okolí nebo prostředí jednotlivé menší památky (sochy, 
kapličky, památníku, zvoničky, kašny apod.) : čistě umetené 
prostranství nebo podle okolností vyhrabaný prostý trávník, zba-
vený plevele a odpadků, bývají zpravidla vhodnější a působivější 
než odkvetlé a pustnoucí záhonky, pestře omalované drátěné plůt-
ky a jiné neorganické doplňky prostředí. Leckterá volně přístup-
ná kaplička by potřebovala vymést a uzavřít, po občasném vysekání 
trávy a dřevin volají staré hřbitovy, zejména židovské s množstvím 
zbytečně zanikajících náhrobků. Podobně lze pečovat o blízkou 
zříceninu, zbavit ji porostů, upravit k ní cestu a tu opatřit 
značkami nebo směrovkami a třeba i přidat tabuli s historií, 
půdorysem nebo i rekonstrukcí, aby fragmentární zdi promlouvaly 
1 k laickému návštěvníkovi. Ale leckde stačí vysekat cizopasící 
keře nebo stromky vyrůstající divoce z náletů ( tak bývají zarost-
lé také nehleděné zámecké parky), ničící svými kořeny základy 
stavby či schůdků nebo podstavce sochy, ořezat větve stromů, 
tlačící na sochu, krytinu střechy, ošlehávající je za větru a 
udržující svou těsnou blízkostí vlhkost, která způsobuje mechova-
tění. 

A pro zvlášt obětavé pracovníky se na tomto poli nabízejí 
i konzervace kamene nebo železa (křížů, zábradlí, mříží, želez-
ných a železrtn nebo plechem pobíjených dveří a vrat, různých 
kování atd.) podle jednoduchých receptur a technologii, vypraco-
vaných oddělením chemické technologie Státního ústavu památkové 
péče a ochrany přírody, & použitím levných přípravků běžně získa-
telných v prodejnách drogerií. 

Nechybějí dokonce ani takoví nadšenci, kteří sestavují 
povalené kříže nebo sochy a rozbité plastiky svážejí na příhodné 
chráněné místo, aby mohly být jednou restaurovány. Podobně lze 
zachraňovat také architektonické články, detaily a mříže z boura-
ček a dezolátů a vůbec předměty památkové povahy, které by jinak 
skončily kdesi v zavážce nebo ve starém železe. 
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Kdybychom po tomto letmém a jisté ne úplném výčtu možností, 
příkladů a námětů chtěli postihnout a zhodnotit význam Činnosti 
dobrovolných pracovníků v památkové péči, bylo by třeba zdůraznit, 
že mezi různými koníčky, zálibami a formami tzv« "aktivního od-
počinku" (jak se dnes s oblibou říká) má právě dobrovolná činnost 
na úseku památkové péče mimořádně významné místo - bez ohledu 
na to, jak v konkrétních případech je či není oceňována. Kromě 
sebevzdělávání jednotlivců studiem literatury a vedle rozšiřová-
ní vlastních poznatku při cestách a exkursích je tu závažným 
momentem společenský dosah :. nejen obecně prospěšná veřejná 
činnost, ale skutečná spoluúčast při popularizaci a zachovávání 
hodnot, jejichž nenahraditelnost spočívá oproti jiným, reprodu-
kovatelným hodnotám právě v neopakovatelnosti, podmíněné dobou 
vzniku v minulosti se všemi souvislostmi hodnot, které jsou 
kulturním dědictvím národa, hmotným projevem duchovni vyspělosti, 
součástí jeho dějin. A pokud dobrovolnými pracovníky jsou též 
příslušníci mladší generace, pak by mělo být poděkováno všem 
těm starším, kteří je dovedli získat pro činnost 8 tak výrazným 
výchovným aspektem. 

A ještě snad ke vztahu mezi dobrovolnými pracovníky a odbor-
nými složkami památkové péče : měl by mít formu vzájemného respek-
tování a cílevědomé spolupráce ve prospěch památek. Dobrovolní 
pracovníci by neměli být pověřováni úkoly, které patří odborní-
kům (není tomu tak dávno, co v některých krajích členové památko-
vých aktivů nejen připravovali podklady, ale vypracovávali i 
konečné evidenční listy státního seznamu nemovitých kulturních 
památek) a odborné složky by měly laické zájemce o památky, 
kroužky a podobná sdružení podporovat a vhodně usměrňovat, aby 
nadšení i síly, které se tu nabízejí k dispozici, byly úměrně 
využity. Kromě výše nastíněných druhů činnosti právě takové 
kolektivy mohou v místech výrazně ovlivnit veřejné mínění, získat 
dostatek podpory i sil (často doslovně sil pracovních) pro rea-
lizaci odborně připravených větších koncepčních programů. A koneč-
ně nezapomínejme ani na výhodu určité nezávislosti, 8 níž mohou 
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z těchto sdruženi přicházet podněty a návrhy tak fundované, 
jako je třeba z technické komise Klubu Za starou Prahu. 

Není nadsázkou uzavřeme-li úvahou, že kdyby více občanů -
a to i funkcionářů - našlo k památkám alespoň zčásti tak vřelý 
vztah, jaký dokládají již dávno obětavou drobnou prací stovky 
a tisíce dobrovolných pracovníků, mnoho z problémů a potíži, 
s nimiž se dnes památková péče potýká, by bud zcela zmizelo, 
nebo by se řešily lehčeji. 

Poznámka : Podrobněji se konkrétními formami a možnostmi práce 
památkářských kroužků .zabývá metodická příručka 
Jaroslava Herouta P o z n á v á m e a c h r á -
n í m e p o k l a d y m i n u l o s t i , vydaná 
a přímo expedovaná (cena 7,- Kčs) Vlastivědným ústa-
vem v Šumperku, o níž přinesly recenzi Zprávy Klubu 
Za starou Prahu 1970. 
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Jaromír Petřík 

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 
staveniště obchodního donu PRIOR na náměstí Republiky v Praze 1 

Na umísténí a výstavbu velkého obchodního domu PRIOR v cen-
tru našeho hlavního města proběhla veřejná anonymní soutěž,kte-
rá měla najít optimální ideově architektonické a urbanistické 
řešení. Vítězný návrh Ing*arch.Věry Machoninové a Ing.Vladimíra 
Machonina se stal podkladem pro další stupně projektové přípra-
vy. Staveniště je situováno v centrálním sektoru hlavního města 
Prahy, přímo v prostoru historického jádra* Směrný územní plán 
výstavby Prahy předpokládá sice umístění obchodního a společen-
ského centra u Jindřišské věže, avšak 8 ohledem na značně velkou 
vzdálenost možné realizace výstavby v tomto prostoru může plnit 
funkci ústředního obchodního domu navržený moderní objekt na ná-
městí Republiky, jehož výstavba bude zahájena počátkem roku 1972. 
Jedná se o plnosortimentnl obchodní dům o prodejní ploše cca 2 
19 000 m , 8 ročním maloobchodním obratem cca 1 miliarda KČs.Pro 
zákazníky s individuálními dopravními prostředky bude zajištěno 
parkováni ve třech podzemních podlažích objektu, z nichž prvé bu-
de podúrovně napojeno na stanici Metra. 

Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody 
již v dubnu 1970 upozornilo investora celé akce, kterým jsou 
v současné době Obchodní domy PRIOR Praha, že před zahájením vý-
stavby je třeba v prostoru staveniště provést systematický zá -
chranný archeologický výzkum. Po řadě jednání byl zajištěním to-
hoto úkolu pověřen Státní ústav pro rekonstrukce památkových 
měst a objektů v Praze, který v krátké době celou akci technicky 
i organizačně připravil a ve spolupráci s Pražským střediskem 
státní památkové péče a ochrany přírody zajistil její provedení 
v době od dubna do října 1971. 
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V prostoru Královodvorské a Rybné ulice byly již dříve na-
lezeny nádoby datované až do X.století. Území leželo v blízkosti 
starých komunikací, které spojovaly Pražský hrad přes vltavský 
brod s osadou sv.Petra na Poříčí. Osídleni podél těchto komunika-
cí (Ungelt - Královodvorská - Truhlářská - Dlouhá třída a Souke-
nická), bylo ve XIH.století přerušeno linií staroměstských hra-
deb. V písemných dokladech se o středověkých staroměstských hrad-
bách zachovalo velmi málo zpráv, Chceme-li poznat jejich rozsah, 
uspořádáni a průběh, jsme odkázáni především na hmotné pozůstat-
ky pod terénem a tedy na odborně vedený archeologický výzkum.Do-
sud nikde se nepodařilo zachytit průřez celého opevňovacího systé-
mu a byl předpoklad, že jediným vhodným místem, kde se pod teré-
nem celý profil v podstatě zachoval, je právě oblast bývalého 
parčíku "Kotva" na náměstí Republiky. Tento předpoklad byl při 
výzkumných pracích v tomto roce plně potvrzen. 

V prostoru tohoto parčíku stál po 6.století kostel sv.Be-
nedikta. V roce 1233 byl převzat řádem německých rytířů, kteří 
sem, snad v souvislosti 8 připravovanou výstavbou pražských hra-
deb, přenesli hlavní řádovou komendu v Čechách od sv.Petra na Po-
říčí. Úkolem výzkumu bylo tedy také najit půdorys objektů komen-
dy a dalších budov, které zde ve středověku stály (víme o škole 
a faře u sv.Benedikta). Kolem kostela sv.Benedikta byl ve všech 
fázích jeho existence - románské, gotické i barokní - hřbitov a 
výzkum objevil značné množství pohřbů v různých vrstvách. Ve 
zrušených studních byla nalezena středověká keramika i sklo. 

V současné době probíhá zpracováváni nálezů a postupné 
vyhodnocováni celé akce, při niž byla průběžně zhotovována mě-
řičská i fotografická dokumentace. Závěry bude možno provést až 
po skončeni těchto prací. Již dnes se však dá říci, že záchranný 
archeologický výzkum na náměstí Republiky přinesl mnoho cenného 
materiálu k dějinám středověké Prahy a pomohl osvětlit způsob 
života našich předků. 
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Zdeněk Dušek 

PRAŽSKÉ OSVĚTLENÍ 

Obnova původních typů osvětlovacích tě-
les v historické části Prahy je bezespo-
ru velkým úspěchem památkové péče. Do 
ulic Starého Města a Malé Strany jsou 
postupně osazovány nové litinové sloupky 
a nástěnné konzoly s tvarovanými lucerna-
mi, jak je známe ze starých fotografií 
druhé poloviny 19.století. Jejich svět-
lo vy.tváří opět intimní atmosféru,kterou 
jsme v posledních desítiletích neúčelné-
ho experimentování postrádali. Nevhodné 
typy zářivek, umísťované na příliš vyso-
ké stožáry a nebo zavěšované na lanech 
mezi horními patry domů byly nevhodné a 
působily rušivým dojmem. Konečně se věnu-
je zasloužená péče posledním třem Lins -
bauerovým kandelábrům, které jsou vzác-
nou technickou památkou z let 1867, kdy 
bylo plynové osvětleni převzato do sprá-
vy obce. Škoda,že se jich nezachovalo ví-
ce. Ještě v posledních desítiletích minu-
lého století byly ozdobou Václavského a 
Staroměstského náměstí i hlavních praž-
ských tříd. Kromě těchto existují dosud 
také původní kandelábry u význačných bu-
dov, které jsou nedílnou součástí archi-
tektury (u Národního muzea, na rampě Do-

mu umělců, u Národního divadla aj.).Je škoda, že tyto umělecky 
cenné výrobky byly v posledních letech namnoze nahrazeny nevkus-
nými stereotypy. 
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Téměř všechna hlavní evropská města obnovují v centru pů-
vodní kandelábry, jež byly a dosud jsou přirozeným historickým 
doplňkem ulic i když byla osvétlovací technika značně zdokonale-
na* Zachovala se bohatá fotografická a snad i výkresová dokumen-
tace, podle níž by. bylo možno zhotovit věrné odlitky. Uliční inté-
riéry a jejich doplňky se zaslouží větáí péči, než jak tomu bylo 
dosud. Nelze připustit, aby technický vývoj šel nyní pouze uče-
lovou cestou bez spolupráce výtvarníků a architektů. Zatím se po-
dařila taková obnova na některých místech, např.na Hostě l.máje 
a doufáme, že postupně bude možné obnovit původní osvětlovací tě-
lesa i na mostě Palackého a jinde, kde to bude vyžadovat prostře-
dí. 



František Petroušek 

PRAŽSKÁ ZELEŇ 

Mezi mnoha náročnými úkoly urbanistické koncepce asanace 
a rekonstrukce historického jádra hlavního mdsta Prahy zaujímá 
důležité místo otázka zelené. Není jen faktorem, vytvářejícím 
příznivé prostředí, ale svým estetickým účinem dotváří krásu 
našeho města, rozkládajícího se na neobyčejné členitém přírod-
ním útvaru* 

Tak jako jiná mésta prodélala Praha v minulosti značné 
změny. Postupnou výstavbou i spekulacemi s pozemky se původní 
užitková půda zužovala ve fragmentální plochy a solitéry a uza-
vřené palácové a klášterní zahradní enklávy. Citelná ztráta zele-
né vyžadovala proto zakládání nových sadových ploch a vysazováni 
alejí na nábřežích a náměstích. 

Zveřejněním všech zahrad zménila se i jejich funkce. 
Z intimních representačních oddechových zahrad se stala veřejná 
kulturní prostředí. Současně přešla povinnost jejich údržby na 
veřejné orgány. Nedostatek pracovních sil i hmotných prostředků 
á v mnohých případech i nešetrnné užívání způsobily, že nékteré 
zahrady a veřejná prostranství postupem času značně utrpěly. 

Zvlášl tíživá situace vznikla na hřbitovech, které pozbyly 
svou funerální funkci a staly se již jen památkovými prostorami. 
V Praze jsou to především Malostranský hřbitov a Olšanské hřbito-
vy (část I-V) 8 plastikami charakterizujícími vkus doby od pozd-
ního baroku až po díla české novorenesance minulého století. 
Důležité též je, že jsou zde četné hroby buditelů, jimž vděčí 
náš národ za svoji svébytnost. Přebujelá vegetace mezi hroby 
potlačuje historické a umělecké hodnoty a je proto nutné, aby 
byla v potřebném rozsahu eliminována. 

Vážným problémem se staly aleje na nábřežích a v ulicích. 
Značný dopravní ruch, vytvářející nadměrné množství smogu, dále 
vodohospodářské, energetické,:telekomunikační a inženýrské stavby 
a rovněž i nahrazování dlažebních kostek chodníků asfaltovým 
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povrchem a odstraňování sněhu chemickými prostředky ničí stromoví. 
Vdemi těmito vážnými otázkami zabýval se Klub"Za starou Prahu 

mnohokrát, nebol považuje zeleň za jednu z předních problémů naše-
ho města. Proto již od počátku odmítal projekt podpovrchové dráhy, 
který by si vyžádal nejen demolici mnoha architektonických památek, 
ale i zničení zeleně, jak ukazuje dnešní stav Vrchlického sadů, a 
doporučoval stavbu metra, jež je vedeno hluboko pod povrchem. Stej-
ně nebezpečný byl projekt Malostranského tunelu, jehož stavba by 
ohrozila národní kulturní památku Karlův most a zničila by vegetaci 
na Kampě a na nábřeží. Klub proto doporučil stavbu Petřínského tu-
nelu. Rovněž se zabýval současným stavem zahrad bývalého benediktin 
ského kláštera v Břevnově a v téže souvislosti i problémem nejstar-
ších části Olšanských hřbitovů. Požádal také vědeckého pracovníka 
Vysoké školy zemědělské v Praze, aby zjistil hlavní příčiny odumí-
rání stromoví. Výsledek odborné analýzy vzorků půdy na exponovaných 
místech vnitřního města prokázal, že je z velké části devastována. 

Prohlášení historického jádra hlavního města Prahy státní 
památkovou rezervací zahrnuje též péči o zachování komplexů zele-
ně i solitérů v rezervačním území i jednotlivých jeho dominant a 
prostorů, dotvářejících kulturní prostředí města a navazujících 
na jeho hisLorický vývoj. Je to úkol mimořádně náročný a odpovědný, 
který bude vyžadovat vysoce odborný přístup k zpracování územních 
plánů rezervace. 

Tyto úkoly dávají památkové péči vyšší kvalitativní poslání, 
nebol budou mít vyšší pravomoc při schvalováni přípravné a projek-. 
tové dokumentace na území rezervace i v jejím ochranném pásmu. 

Stojíme-li tudíž na počátku rozsáhlé regenerace Prahy, je si 
třeba uvědomit, že jen důsledným a odpovědným přístupem k perspekti 
nímu procesu uskuteční se dílo, za něž vřichni odpovídáme nejen sa-
mi před sebou, ale i před celým světem. 
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Anna Masarykové 

SECESNÍ PRAHA 

Stalo se již běžným zvykem mluvit o Praze gotické a ustá-
lil se i pojem Prahy barokní, nejen u nás, ale i v zahraničí. 
Teprve poslední dobou, také v Praze se konečně překonala averse 
k dekorativní, zdobně bohaté a svého času ničivé architektuře 
z let 1890 - 1914. Za jakých podmínek vznikala, proč byla dlou-
ho až v opovrženi a proč jsme ji nazvali ničivou? Protoé že je-
jí rozmach, přesněji rozmach jejích stavebníků nestavěl domy a 
pomníky pražské secese jen v prolukách a na volných místech, 
nýbrž i na nově sjednocovaných parcelách nového plánováni. Bez-
ohledně, zvlášt na území státně plánované asanace na Starém Měs-
tě. Tak bezohledně, že právě proti rozmachu této architektury 
byl napsán nejčastěji citovaný a také i v obecné podvědomí za-
padlý článek AI.Mrštíká, nazvaný „Bestia triumfans". Bestia 
triumfans, ničivá, ale i rychle konstruktivní stavební Činnost 
tehdejších let bylá opravdu triumfující. Podobala se až jakému-
si stavebnímu výbuchu. To proto, že se najednou, a přece ne přes 
noc, nalezl ekonomicky zdatný, ale i ideově sebevědomý a fundo-
vaný stavebník. 

Ostatně není tomu tak vždycky.tam, kde doba vtiskne 
svou pečeC místu právě architekturou ? Jistě by nepřežil velko-
lepý urbanistický půdorys, i pak vztyčené věže gotiky Karlovy, 
kdyby bývalo nešlo o sídelní město krále a císaře a kdyby prá-
vě toto město nemělo široké a přehluboké podhoubí reformační. 
Jistě ani Praha barokní by se nebyla stala místem nadměrných 
a četných staveb a přestaveb honosného stylu, kdyby bylo býva-
lo nešlo o ústřední boj o moc, nejenom ekonomickou, ale i du -
chovní. V takovém případě jednání stavebníků bývá rychlé a účin-
né. Proto jsme svědky nového barokního bohatství, kdy šlechta 
i klérus si dovedly najít svoje architekty, stavebníky i celou 
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plejódu zdatných uměleckých řemeslníků a dekoratérů. Něco po-
dobného se dělo v dalším společenském posunu i kolem roku 1900. 
Právem - a ve výtvarné souběžnostl s ostatní střední Evropou. 

Po období jakési stavební únavy a vyčerpanosti z konce 
osmnáctého století a po krátkodobé, stavobně patrně nepočetné 
a nedochované eře empiru v Praze, teprve v poslední třetině 
století dorůstají zase noví stavebnici. První - zatím spíše 
teoretický průlom do stávajících stavebních poměrů- do tzv. 
„komisního slohu" přinesl do Prahy svolaný sjezd rakouských 
architektů a inženýrů v roce 1844, který se důležitě zajímal 
o rozděleni a oborové určování různých historismů XlX.století. 
Podnítil stylovou vynalézavost a diferencovanost, která v gene-
raci evropsky školených architektů se projevila v jasné a dů -
razné stavební činnosti kolem Národního divadla. Pojem „národ-
ní služby** vnikl i do běžného stavitelství a architektury z 
konce století, i do té, o které by se to na první pohled neřek-
lo - do architektury secesní. Právě totiž ona se stala viditel-
ným projevem a znakem těch, kteří v roce 1891 svorně vystavova-
li v oddělených a slohově nejrozmanitějších pavilonech svoji 
hospodářskou a výrobní zdatnost na velice dobře a velkoryse ře-
šeném půdoryse slavné, pražské jubilejní výstavy. Ta zdatnost, 
dorůstající do společenské a ekonomické moci se zmnožila na to-
lik, že její tvůrci začali ukládat svoje ekonomické zisky do 
nových bank a spořitelen a do nově stavěných nemovitosti. Ty 
nemovitosti ale byly také tehdy majetkem korporací a kulturních 
institucí. A vyrůstaly s nezadržitelnou přirozenosti národa, 
který dozrál k obnovení své státní samostatnosti. Všechny ty 
stavby dávají představu o velké kolektivní vůli stavebníků, 
architektů a stavitelů i všech přidružených profesí. Zase,ani 
ony nevyvřely z ničeho. Souvisely a nově založeným a reorgani-
zovaným uměleckým a odborným školstvím v českých zemích,které 
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mělo vysokou úroveň a nalezlo širokou odezvu* Zase jako v baro-
ku pracoval tehdy ruku v ruce stavebník, architekt i stavitel 
za pomoci štukatérů, dekorativních malířů a sochařů, kovolitců 
a cizelérů, Samotářů a keramiků, řezbářů a sklářů i vně i v 
intériéru, kde nechybí stylová spolupráce ani tkalců,tkadlen, 
vyšívaček a krajkářek. A to všechno v tak početné míře, že Pra-
ha najednou získává do svého panoramatu vedle gotických věží a 
barokních kopulí a balustrád a plastik, najednou nejrůzněji vy-
tvářené komíny a křivky nových průčelí, především rohových budov, 
určujících trasy docela nových a takřka jedním dechem postave-
ných uj.ic a nábřeží. A tu jsme svědky toho, jak přes řady nájem-
ných činžáků, ozdobných a honosnějších než byl výše zmíněný ko-
misní styl první poloviny století, přes nový typ vil a nároč-
ných shromaždovacich budov, dostává Praha svoji novou secesní 
tvář. Zpočátku a ostatně někde i později, poněkud bizardní ve 
svém celku ješ.tě kompozitních slohových reminiscenci, avšak pře-
ce již velmi charakteristickou, novou a opravdu moderní ve svém 
náhlém vyvřeni. Právě ta novost a náhlost rychlého Činu šla ta-
ké zde ruku v ruce se společensky mocenským postavením nových 
stavebníků. Ne náhodou byl právě tehdy napsán dosud snad nej-
citovančjší proslavený článek Urštíkáv, beroucí v ochranu budo-
vy, které padaly za obě{ secesnímu stavebnímu výbuchu. Ale ne -
měně náhodná byla i skutečnost, že nejsecesnější a svého času 
nejdiskutovanější pomník Mistra Jana Husa byl umístěn na nej-
náročnější a nejpamátnější náměstí pražské, náměstí Staroměst-
ské. Měl odčinit potupnou popravu českých pánů. Kult Husův,zdů-
razněný již vítězstvím Brožíkova rozměrného plátna z roku 1883 
a postulát pražské veřejnosti, aby právě toto dílo bylo zakou-
peno veřejnou sbírkou jako základ budoucí Národní galerie.stej-
ně jako jmenování mezinárodni poroty - především Francouzů -
k posouzení návrhů Husova pomníku, nenechává pochyby o tom,kdo 
konečně chce být v Praze zcela samostatným pánem. Národ Husův 
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a nejen potomci Husitů* kteří ve jménu pokroku, hygieny a svě-
tovosti a také pro zdůrazněni svého pozemského práva rýsuji a 
staví ulice, domy na nábřeží, stromořadí a náměstí. Především 
na místě starého gheta na Starém Městě, ale stejně vehementně 
i na technicky vyspělém nábřeží za Národním divadlem i na pro-
tější straně smíchovské. 

Na obou březích se stavební činnost rozšiřuje i do při-
lehlých příčných ulic, stejně jako nemíjí hlavní tepny-Národnl 
třídu, Příkopy a Václavské náměstí a přilehlé vrchy Vinohrad, 
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Letné a Bubenče. A tak vzniká vedle a uvnitř staré Prahy no-
vá Praha secesní, která vrůstá organicky do historismů XIX. 
století a dává plnou možnost vývoje k moderní architektuře 
nejlepších moderních architektů. 

Jde nyní o to nenechat ji na pospas nové bestii niči-
vosti, hlavně v okrajových Čtvrtích a v mánii nových, uniform-
ních výkladů střední Prahy. N^ Vinohradech jde především o 
záchranu díla Kotěrova. 0 jeho vlastní vilu v ulici Hradešln-
ské a o dům nakladatele. Laichtra, u Riegrových sadů 4. Pozor-
nosti tam zasluhuje vila sochaře Salouna ve Slovenské ulici 
č.2. Na Smíchově je možno si uvědomit secesní pražský odstín 
kolem Smíchovského domu kultury i Smíchovské tržnice, v krát-
kých příčných ulicích, stejně jako na fasádách nábřeží a 
Dienzenhoferových sadů. Na Letné jsou řady i ojedinělé příkla-
dy v ulici Ovenecké, Kamenické, Ing.Křižíka a dalších. V Bu-
benči o zvláštní péči by prosila vila sochaře Stanislava Su-
chardy od Jana Kotěry ve Slavíčkově ulici. 

Všechny - jen povšechně vyjmenované příklady dávají 
představu o kolektivní vůli tehdejších stavebníků, architek-
tů i přilehlých profesí. Ta vůle souvisela s přirozeným vývo-
jem státního, kulturního a ekonomického sebevědomí a vede k 
zamyšlení nad vývojovou logikou, která s odstupem času se tří-
bí a vyplývá z poměrů sebe složitějších. 
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Jiřina Joachimová-Votočková 

ANEŽŠKÝ KLÁŠTER V MĚSTSKÝCH HRADBÁCH 
A V POLITICE VÁCLAVA I. 

Není v Praze druhé památky, která by přímo ztělesňovala 
vrcholící dobu přemyslovského rodu tak, jako klášter, založený 
dcerou Přemysla I. - Anežkou. 

Přišla na svět ve štastné době českých dějin* Rok po 
Anežčině narozeni dosáhl, její otec Přemysl I. roku 1212 sicil-
skou zlatou bulou toho, že se české království stalo trvale práv 
ní skutečností, hodnost královská natrvalo dědičnou a volba krá-
le vložena do rukou svobodným Čechům. Přemyslovy diplomatické 
úspěchy učinily z něho žádoucího spojence a lesk české koruny 
začal brzy ovlivňovat osud princezny Anežky. Zasnoubena již ve 
třech letech mladému knížeti polskému, stala se v krátkém čase 
po jeho předčasné smrti snoubenkou císařova syna Jindřicha.Když 
však z toho sňatku sešlo intrikami říšských knížat, dostavilo 
se do Prahy poselství anglického krále Jindřicha III.,aby jednal 
o sňatku svého pána s Anežkou českou. 0 ruku Anežčinu žádal i 
otec někdejšího jejího snoubence, sám císař Fridrich II. Císař 
nepřál česko-anglickému sňatku, protože anglický král podporo-
val v říši proticisařskou politiku Volfů. Bylo třeba si zajis-
tit Přemyslovu loyalitu, nebol koncem června 1228 měl císař na-
stoupit křížovou výpravu. Nabídka císařského sňatku spadá tedy 
do začátku léta 1228, kdy císař po druhé ovdověl. Do začátku 
června spadají i výstražné listy, jimiž se papež ftehoř IX.obra-
cí jednak na českého krále, jednak na jeho chot královnu Kons-
tancii. Oba varuje před nepřítelem církve; císař totiž odjížděl 
na křížovou výpravu v klatbě a papežské nemilosti. Papež varuje 
zvlášE před uzavřením smlouvy, která by králi i královně namís-
to očekávaných výhod mohla přinést jen zármutek. 



Císařův vyslanec dorazil do Prahy asi někdy v červenci, 
nebol - jak praví Anežčin středověký životopis - se zde se-
Sel s vyslancem anglického krále. Pověřovacl listina vyslan-
ce anglického krále,který již po třetí byl v Praze jednat o 
sňatku svého pána, nese datum 24.června 1228. Přemysl měl mož-
nost zvážit všechny výhody a nevýhody nabídek, protože císař 
mezitím opustil Evropu. Svou nabídkou dosáhl Fridrich II.sku-
tečně toho, že Přemysl zůstal v době jeho pobytu ve Svaté ze-
mi zcela stranou v záležitosti císařova protikandidáta,kterou 
v době císařovy nepřítomnosti podporoval v říši právě anglic-
ký král. 

Je třeba nyní se trochu zahledět na doby před AneŽčiným 
vstupem do řádu před založením kláštera Na Františku. 

Na podzim roku 1228 a začátkem dalšího roku se český král 
zdržoval na Moravě, kam jej provázela i královna Konstancie. 
Vládl tam mladý markrabě Přemysl, protože rok před tím ztratil 
král svého druhorozeného syna Vladislava, který byl moravským 
markrabětem.Jeho nástupcem byl jmenován králův nejmladší - asi 
osmnáctiletý syn Přemysl, který byl sňatkem spřízněn s rakous-
kým vévodou Fridrichem a jinými knížaty alpských zemí,jejichž 
vlivu na markraběte še král, jak se později ukázalo právem,obá-
val .Mladý Přemysl byl ostatně uveden v úřad,až když se král po-
staral, aby jeho nejstarši syn z druhé manželky Konstancie -
Václav I. byl korunován na českého krále. To se stalo v únoru 
roku 1228. 

Za svého pobytu na Moravě dbal král Přemysl, aby zajistil 
hranice státu tam, kde bylo nebezpečí vpádu, hlavně z rakouské 
strany. Již tehdy bezpochyby se postaral, aby Konstancii byl 
ponechán její moravský uděl.Právem totiž se mohl spoléhat na 
královnin rozhled a energii, které se projevily hned na počátku 
vlády jejího syna. Královnin uděl byl na jihovýchodní Moravě 
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v místech velmi důležitých pro obranu hranic. Byly to kraje 
břeclavský, hodonínský, bzenecký a kunovický. Ve střední a 
jihozápadní Moravě byl to kraj přibyslavický a moravsko-budě-
jovický. 

V králově okolí vidíme za jeho pobytu na Moravě také úřed-
níky hradní na Bítově, Vranově a Znojmě a další královské úřed-
níky na tomto zranitelném místě hranic. Královniny statky neby-
ly daleko od hraniční pevnosti Bítova. Blíže druhé pevnosti 
Vranova, v klíčových místech pro obranu hranic, měli své stat -
ky němečtí rytíři. Tehdy právě tento rytířský řád začal hrát 
.svoji evropskou úlohu a český král sledoval - jak víme - bedli-
vě všechny jeho pohyby v Polsku. Velmistr řádu Hermann, který 
byl blízký císaři a byl oblíbeným jeho rádcem, byl i s Premys -
lem v dobrých vztazích. Tento Hermann získal císaře pro svůj 
plán na obsazení pohanských východních Prus. Právě roku 1228 
dosáhl nového skvělého diplomatického úspěchu, když si naklonil 
krakovského velkoknížete Kondráda natolik, že mu týž daroval ce-
lé okolí Chelmu,kterého pak ovšem musel řád dobývat proti odpo-
ru jeho obyvatel, slovanských Prusů. 

Z předchozího rozhodnutí císaře Fridricha mel řádový vel-
mistr titul říšského knížete a všechny jeho územní zisky mčly 
záviset na říši. Přemysl ovšem nemohl tušit, že zde německý řád 
položil základ k pruské říši Hohenzollernů, ale zkušenému diplo-
matu neunikl žádný tah velmistrův. Ocenil i to, že řád dovedl 
využít plně okolnostivže se jednalo o území, osídlené pohany, 
které převádět na křesťanství bylo cílem řádu německých rytířů. 
Snad Přemysl již tehdy tušil, jaké nebezpečí se skrývalo v tom, 
mít na svém území řád, kterému byl nakloněn jak císař, tak pa-
pež a také že tento řád měl v Čele muže, jenž si dovedl získat 
přízeň obou i při neustálém napětí mezi nimi oběma. Snad si 
vzpomněl, že i na něm velmistr dosáhl roku 1222 pro řád výhodné 



- 46 -

privilegium,v jehož stylizaci se králi ne bez jistého úsilí po-
dařilo umístit výhradu o své suverenité. Jisté také nezapom-
něl, že jeho švagr, uherský král, který si takovou výhradu 
opomněl vymínit, byl pak nucen zbavovat se řádu vojenskou mo-
ci. To se stalo roku 1222, kdy se ještě řád plně neuplatnil. 
Avšak Přemysl se měl před koncem svého života dočkat jeho dal-
ších diplomatických a územních úspěchů. Když proti pohanským 
Prusům byly hlásány na pomoc řádu křížové výpravy a řád postu-
poval na jejich území, podmaňuje si obyvatelstvo na pravém břo-
hu Visly, tehdy Í5.prosince 1230 Přemysl I.zemřel. Po něm na-
stoupil jeho syn Václav 1. 

0 Václavovi mluví současný kronikář jako o panovníku,který 
začal vládu již za života otcova a dodává, že «... s postupem 
Času, když už jeho otec se odebral na věčnost, dal obehnat hrad-
bami město Prahu a jiné trhové vesnice, kterým se u nás běžně 
říká města. Ty rozkázal opevnit dřevem a kameny, ukládaje ře -
holníkům a světským kněžím, aby zakládali takováto opevnění ne-
bo valy..." 

Poněvadž víme dobře, kudy vedly Václavovy hradby,víme také, 
že onou trhovou vesnicí myslil kronikář dnešní Staré Město.Hrad-
ba probíhala „od řeky k řece", totiž od konce dnešní Národní 
třídy přes Příkopy a Revoluční třídu opět k Vltavě, K postavení 
úseku hradby podél Vltavy došlo až v posledním roce Václavovy 
vlády roku 1253. Hradby prvních let Václavovy vlády vedly tak, 
že přelaly dvě vesnice přiléhající k střednímu jádru kolem tržiš-
tě, totiž Újezd sv.Martina při kostele téhož jména a Německou 
vesnicí při kostele sv.Petra na Poříčí. To nutí k úvaze, proč 
hradba nebyla vedena tak, aby tyto kvetoucí vesnice byly poja-
ty v úplnosti do městského celku. Lze předpokládat,že tu byl 
nějaký mocnější důvod, než celistvost konglomerátu podhradních 
vesnic, a ten byl, jak dále uvidíme, rychle zabezpečit město. 



- 47 -

Poloha pozemku, který král daroval sestře, nebyla vzhle-
dem k častým povodním zvládl pro klášter vhodná, ale odpovída-
la královu zájmu. Pozemek byl zcela jasně vybrán s ohledem na 
příští hradby. S kláštery, postavenými v rohu hradeb, se sejde-
me ve středověku často. Obyčejně měly své vlastní opevnění a 
tím zpevňovaly choulostivé místo v hradbách. Tak topu bylo i 
s pražským klášterem. 

Když král Václav I.roku 1249 dobýval města, obsazeného je-
ho odbojným synem, dostal se do Prahy brankou při klášteře sv. 
Františka,kudy ho vpustili jeho městští stoupenci. Vyplývá to 
z líčení kronikáře,který praví. Že králi přišli naproti 
bratří,kteří ho uvedli do kostela sv.Františka. Ten tehdy byl 
již kostelem jejich konventu. Podobným způsobem, když dobýval 
Prahu roku 1310, byl vpuštěn do města branou sv.Františka i Jan 
Lucemburský. 

Jestliže až do roku 1253 nebyly ještě hradby podél Vltavy 
souvislé, hradba „od řeky k řece** již stála. Poněvadž však ne-
mohla napojit v kolmém směru na řeku, musela být tehdy již ho-
tova část hradby při řece u kláštera,kde se nejpravděpodobněji 
začalo se stavbou. Zbytky této hradby byly vykopány při stavbě 
Fantovy budovy ministerstva. Dále, při úseku Anežčina kláštera 
spadaly hradby v jedno s klášterní zdi a tím si také vysvětlíme, 
že byly o tuto hradbu v 16.století spory mezi městem a klášte-
rem. Vzhledem k tomu, že klášterní hu£ začala pracovat ihned na 
počátku vlády Václava I., dá se soudit, že se stavbou hradby se 
začalo prátě.v rohu při klášteře. Víme, že roku 1249 za vzpoury 
Přemyslovy bylo již opevnění hotovo. Zmínka kronikáře, že roku 
1252 se opevnoval špitál křížovníků 8 červenou hvězdou u mostu 
a další zmínky o opevnování Prahy při řece „pro nebezpečí Ku-
mánŮ", kteří vpadli na Moravu, vede k úvaze, jaké bylo nebezpečí, 
na něž myslil Václav po smrti otcově,když pojal úmysl ohradit 
město. 
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Okolnost, že hradbami byly přeEaty dvě vesnice, ukazuje 
v našem případě, že tu byla enkláva půdy, kterou král neměl 
pevně ve svých rukou. Tato enkláva, vražená jako klín mezi 
německou vesnici a Újezd sv.Martina bránila tomu, aby obě ves-
nice mohly být pojaty do města v úplnosti. Byla to výspa praž-
ských statků německých rytířů, kteří zde bezprostředně a jin-
de z větší vzdálenosti obchvacovali skoro ze dvou třetin dneš-
ní Staré Město. 

Prozatím se neví, jak německý řád přešel k statkům a 
svému pražskému sídlu při kostele sv.Petra na Poříčí. Dříve 
než na rozhraní 12.a 13.století to však nemohlo být. Vzhledem 
k vojenským úspěchům německých rytířů v Prusku znamenaly je-
jich pražské statky hrozbu, které chtěl Václav čelit opevně-
ním. Ale bylo tu i jiné nebezpečí, proti němuž sebe pevnější 
hradba byla slabá:velmistr řádu byl zároveň říšským knížetem 
a byl to týž,který se již před tím pokusil založit pro němec-
ké rytíře„stát ve státě" v zemi uherského bratra České králov-
ny. Němečtí rytíři neměli ovšem na pražské statky žádnou listi-
nu. Přemysl I. jim potvrdil statky, které získali v Čechách i 
na Moravě, ale jen obecnou formou. Pražské statky tam nebyly 
uvedeny ani jménem. Tím ani jejich hranice nebyly delimitová-
ny, což už samo o sobě v tuto chvíli bylo nebezpečné, A tu se 
Václavu I.podařil znamenitý diplomatický tah: statky německých 
rytířů získal totiž koupí zpět. Palmě využil situace.-, že rád, 

x^Tyto skutečnosti jsou výsledkem mé práce z poslední dobv, zaloie 
né na rozboru listin ze 13.století a také na neznámém nebo nevy-
užitém archivním'materiálu,. Práci o rozloze pražských statků ně-
meckých rytířů hodlám vydat s příslušnými odkazy na prameny. Za-
tím lze říci jen tolik, že německý řád vlastnil tehdy větší díl 
pozdějšího Nového Města. 
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zakládající svůj stát ve východních Prusich,neměl okamžitý 
zájem na Praze, Zde mohlo hrát roli i to, že trhová cena by-
la nabídnuta v neobvyklá výši. Ostatné král nekoupil jejich 
pražská sídla a pozemky sám, nýbrž koupila je jeho matka 
Konstancie, když hodlala usídlit u sv.Petra řeholnice cister-
ciánského řádu, Václav I.však hradil polovinu výloh.Když pak 
se jeho matka rozhodla usídlit řeholnice raději v Tišnově na 
Moravě, kde-jim založila klášter, darovala statky, koupené 
od německých rytířů, špitálu sv.Františka. Bylo to jistě z 
královy vůle, nebo alespoň na základě dohody mezi synem a mat-
kou, že královna darovala koupené statky špitálu,který mezi 
tím založila její dcera Anežka při staveništi svého kláštera. 
Ostatně Konstancie chápala sama význam koupě pro krále, ne-
byla-li vůbec iniciátorkou podniku. Jakmile totiž mola v ru-
kou část těchto statků, dala svůj dar špitálu potvrdit pape-
žem Řehořem IX.dříve ještě, než německý řád uvolnil své síd-
lo, Anežčina špitálu bylo tu tedy využito v králově zájmu. 

Aekli jsme, že Anežka začala budovat svůj klášter, ale 
nikoliv,jak došlo k jejímu rozhodnutí. Po smrti Přemysla I. 
byla otázka jejího sňatku ještě otevřená. Je možné,že cisař 
připomněl jejimu bratru jednání o sňatku. Důvody k tomu tu 
byly. Jeho syn totiž se chtěl rozvést se svou manželkou Marké-
tou Babénberskou a vrátit se ke své někdejší snoubence Anež-
ce. To císař z důvodů uzemni politiky nemohl připustit. 0 tom 
však nakonec rozhodla Anežka sama. Využila změny na českém trůně 
k tomu, aby oznámila své předsevzetí vstoupit do řádu. Vroucně 
zbožná a otevřená k novým myšlenkám, byla uchvácena učením sv. 
Františka, s jehož přímou žačkou Klárou navázala písemné sty-
ky. Její mysl ovládla především idea naprosté chudoby a její 
^hlubší smysl. Byla jí cestou,kterou pak nikdy neopustila. Tím 
směrem se nesly i všechny její snahy o reformu řádových pra-
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videi klarisek. Tyto snahy přivedly Anežku do častých písemných 
8tyků s papežem Řehořem IX. i jeho nástupcem Inocencem IV.Nará-
žely však na překážky jednak ze strany kurie,která nerada podpo-
rovala naprostou chudobu v ženských klášterech, jednak u krále. 
V jeho zájmu bylo totiž, aby pražské statky německých rytířů by-
ly ve spolehlivých rukou a pod záštitou církve. Dynastická fun-
dace, jakou byl AnežČin klášter a Špitál, spojovala obě tyto 
podmínky. Listiny dokládají zcela jednoznačně,že Anežka odmíta-
la pro klášter jakýkoliv majetek a Že na Anežčinu žádost bylo od 
samého založení kláštera veškeré pozemkové vlastnictví právně 
převáděno na špitál, nikoli na klášter. Špitál byl původně orga-
nizován jako františkánské laické bratrstvo a jako takové neměl 
v právním smyslu povahu řádu, ale statky vlastnit směl. A král 
si přál, aby špitál vlastnil především statky, které mu věnovala, 
získané koupí od německých rytířů, královna Konstancie. 

Naše nové poznatky o významu, který měly statky německých 
rytířů pro krále, umožňuji vidět nově i celý vývoj Anežčiných 
snah, do nichž požadavky královy-politiky zasahovaly někdy i ru-
šivě. Pokud klášter nebyl ještě osazen, byl s ním špitál,, zalo-
žený Anežkou, spojen jen jménem a místem. Teprve královniným 
darem přešly naň právně statky německých rytířů. Jestliže hned 
poté, roku 1235 Anežka žádala o připojení špitálu ke klášteru, 
byla tato žádost diktována královou vůlí a jeho zájmem, právně 
špitál zajistit. Papež sice špitál ke klášteru připojil, ale 
zároveň s ním výslovně potvrdil klášteru i veškerý špitální po-
zemkový majetek. Bylo to v příkrém rozporu s celým duchem Anež-
činých snah o naprostou chudobu kláštera a proto roku 1238 žá-
dala o oddělení špitálu od kláštera. Byla totiž postavena před 
dvě možnosti: buď se zříci špitálu 1 statků a tím i přímé účas-
ti na jeho charitativních úkolech, nebo si ponechat špitál s 
jeho statky a zříci se chudoby. Anežka opět zvolila chudobu* 
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Dala souhlas raději k úplné odluce špitálu. Ten potom na žá-
dost mistra špitálního bratrstva, kterého vypravila ke kurii, 
byl vyňat i z františkánského společenství. Zvláštním papež-
ským privilegiem byly mu potvrzeny všechny statky, kterých se 
Anežka pro klášter zřekla a bratrstvo obdrželo řeholi kanovní-
ků 8V.Augustina. Anežka pro svůj klášter dostala zvláštní vý -
sadu chudoby, avšak její návrh na řeholní reformy řádu klarisek 
nebyl přijat ani roku 1238, ani v modifikované formě roku 1243. 
Anežka si jistý vliv na charitativní činnost špitálu ponechala 
i nadále a hlavně se zasloužila o rozšíření špitální péče v Če-
chách. špitál sv.Františka se přestěhoval ke sv.Petru na Poří-
čí, jakmile němečtí rytíři po dlouhých průtazích uvolnili své 
sídlo. Špitální bratrstvo se začalo konstituovat v samostatný 
řád. Znamení kříže s hvězdou měli už roku 1241. Také ťato pře-
měna špitálního bratrstva v řád byla diktována královými záj-
my. S rostoucím významem německého rádu ukázala se potřeba pro-
tiváhy. Před rokem 1253 přemístil Václav I. původní špitální 
bratrstvo, nyní již řád křížovníků s Červenou hvězdou k ústí 
Juditina mostu, tedy opět na důležité místo, kde jejich opev-
něné sídlo bránilo přístup k mostu a Hradu. Němečtí rytíři 
drželi se ještě na svých vzdálenějších statcích za hradbami, a 
i když se později dostali do hradeb k sv.Benediktu, neměli tam 
již možnost většího rozšíření svého území. Ostatně v té době 
po překonání houževnatého a léta trvajícího odporu Prusů byli 
již naprostými pány ve východních Průších a začali obracet 
svůj zájem k západním Prusům, to jest k polským Pomořanům,kte-
ré také ve 14.století ovládli. 
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Miloš Endler 

PRAŽSKÉ PODSKALÍ 

Čteme-li, nebo slyšíme-li - a to v jakékoliv souvislos-
ti, název „Staré Podskalí", vycítíme, že přídomek „starý" nemá 
význam peiorativní, zlehčující ve smyslu bezcenné veteše,nýbrž 
že se jím vyjadřuje jakési důvěrná úcta k hodnotám blízkým na-
šemu srdci a zároveň i lítost nad jejich nezvratitelným zánikem. 

Pražské Podskalí, měřeno lidskou paměti, bylo skutečně 
velmi staré. Poprvé se připomíná koncem 12.století již jako 
ves dřevarů a rybářů, která ovšem vznikla mnohem dříve. Roz-
kládala se na pobřeží Vltavy v prostoru od Zderazu k potoku 
Botiči, pod skalnatým návrším - pod skalou, na niž stál farní 
kostel sv.Kosmy a Damiána, původně románský. Poloha Podskalí 
po celé délce přirozeného břehu s volným přístupem k řece za-
ručovala jeho obyvatelům možnost obživy a tím i určitou hospo-
dářskou nezávislost. Právě tyto příznivé okofhosti vytvářely tra-
dičně známé povahové rysy Podskaláků a měly rozhodující vliv i 
na výjimečnost postavení samého Podskalí k ostatní Praze již 
od dob, kdy Karel IV.založením Nového Města včlenil Podskalí 
do rozsáhlé městské oblasti, kterou kázal obehnat hradbami od 
svatopetrské osady až po Vyšehrad. Realizace jeho velkorysých 
záměrů byla pro Podskalí vítanou příležitostí, nebo{ k výstavbě 
města bylo třeba velkého množství dřeva. Nastalo období rozkvětu 
této rázovité městské čtvrti,jež byla do nedávná pouhou vsi. 

Zvlášl významné pro Podskalí bylo založeni kláštera Na 
Slovanech a stavba opatského chrámu Panny Marie a slovanských 
patronů- Jeronýma,Cyrila a Metoděje, Prokopa a Vojtěcha -
který r.1372 vysvětil sám pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimě. 
Podskalí v té době mělo ještě čtyři světské kostely. Byl to pře-
devším kostel sv.Antonína,založený kolem r.1300 a nazývaný 
kostelem „Všech řemeslníků". (Podle pověsti byl stavěn současně 
s opatským chrámem). Za bojů Pražanů s královskou posádkou 
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vyšehradskou r. 1420 lehl popelem spolu s celým Podskalím. Byl 
však postaven znovu a r. 1728 zbarokizován. Zbyl jako jediný 
z podskalských kostelů, který se v podstatě zachoval dodnes. 
Je to nynější "plavecký kostel" sv. Trojice v Podskalí. Druhý 
neméně významný kostel, zasvěcený sv. Mikuláši, stal se farním, 
když kostelík sv. Kosmy a Damiána byl připojen ke klášteru. 
Josefínským dekretem byl sv. Mikuláš r. 1783 zrušen a přeměněn 
v radniční dům, neboli "Plavecké právo", jak se mu v Podskalí 
říkalo. R.1839 zakoupil objekt primátor Dittrich, který se tam 
po přestavbě a přístavbě domu nastěhoval ar. 1875 v něm zemřel. 
Starobylá tato památka podlehla "asanaci" při zástavbě nového 
nábřeží kolem r, 1910. Vzhled někdejšího "plaveckého práva" 
připomínala malba had vchodem secesního činžovního domu, který 
stojí přibližně na stejném místě. Jeho vyobrazeni nepřetrvalo 
déle jak polovinu tohoto století. Co nestačily amýt deště, zakryl 
nový nátěr omítky při nedávné generální opravě domu. Třetí pod-
skalský kostel, sv. Jana Křitele, zcela zanikl při požáru r.1420. 
čtvrtý kostel, sv* Vojtěcha Menšího, byl r. 1420 též vypálen, 
ale byl později obnoven a přetrval až do r.' 1790, kdy byl zbořen. 

Podskalské domy a domky byly v nejstarších dobách roubené 
a později i brázděné. Teprve za renezance a v baroku přibývá 
staveb zděných. Jako v ostatní Praze, rovněž i zde se výrazně 
projevil barokní sloh přestavbami starších objektů. V polovině 
18.století došlo též k barokní úpravě průčelí opatského chrámu 
Panny Marie Ha Slovanech, k němuž byly po stranách přistavěny 
dvě věže, které slohově doplnily a zdůraznily tuto podskalskou 
dominantu. V téže době upadl v zapomenutí název Na Slovanech 
a kostelu i klášteru se říkalo krátce "Emausy". 

Stavební vývoj Starého Podskalí po všecka minulá staletí 
respektoval přirozenou gradaci terénu a bez násilných zásahů 
zachoval původní vltavský břeh, který se příliš nezměnil ani 
přehrazením toku Sítkovskými jezy, nebol ty za normálního stavu 
vzdouvaly hladinu Vltavy jen nepatrně, ani povodněmi, které 
občas sužovaly obyvatele záplavového území. 0 staleté neporuíitel-
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nosti podskalského břehu a terénní Situaci v minulosti můžeme 
se názorně přesvědčit z mnoha dobových vyobrazeni, z rytin, 
kreseb, akvarelů a konečně i z prvních fotografii. Nejstarším 
je dřevoryt v Liber cronicarum z r. 1495, který zobrazuje pano-
rama Prahy se zříceninami vyšehradských paláců či hradebních 
věží v popředí. Přes zjednodušující schematičnost, danou výtvar-
nými možnostmi umělce pozdní doby gotické, vyvoláyá pohled na 
dominující chrám Na Slovanech a na část Podskalí se dvěma kostely 
při břehu Botiče dostatečně reálnou představu. PozdějSÍ vyobrazení 
jsou ovSem pojetím a provedením dokonalejší. Pomineme-li renezan-
čnl veduty Prahy se svahu Petřína, orientované převážně směrem 
k Hradčanům a Starému Městu, je to zejména z četných reprodukcí, 
velmi známý tzv. Sadelerův prospekt z r. 1606, který nás již 
s maximální přesnosti informuje, jak tehdejší Podskalí vypadalo. 
Dále jsou to, kromě jiných mědiryt Folperta van Ouden z r. 1685, 
pak tušová kresba Hubertova z r. 1769, akvarel Karla Postla z 
r. 1810, kresba šemberova z r. 1831 a kolorované kresby Vincénce 
Morstadta, které pocházejí již z poloviny 19.století, kdy se v 
pohledech na Podskalí začínají uplatňovat též fotografické snímky 
Fr. Fridricha, J.Eckerta i několika anonymů. Na všech uvedených 
artefaktech vidíme haldy dříví v ohradách a na řece prameny vorů 
i pískařské lodě /plující nebo zakotvené/, jež jsou dokladem ruS-
ného života Podskalí v oněch dobách. Překvapující je také hojnost 
vegetace, která malebně doplňovala pohled na shluk podskalských 
domů a domků a jež nepochybně již tehdy, kromě estetického účinku, 
měla svůj význam pro hygienu ovzduší. Dodatkem je vhodné se zmí-
nit, že ještě v prvních letech 20. století maloval Staré Podskalí 
Jan Minařík, žvlášl inspirovaný vzpomínkami ná tento valem mize-
jící svět svého bezstarostného dětství. 

Období hospodářského rozmachu a nových technických vymože-
ností, které nastávalo v 2.polovině 19. století, kdy Praha se 
počala vymaňovat ze stálého sevření pevnostními hradbami, ono 
období, které nyní je nazýváno "grunderskou érou", mělo své stin-
né stránky. Prudký vzrůst a zprůmyslněnl pražských předměstí a 
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řada dalších navzájem souvisejících jevů vyvolaly množství pro-
blémů, které bylo nutno řešit. Pod tlakem naléhavosti rozhodova-
lo se často překotně, nedomyšleně a mnohdy i bezohledně, 8 neci-
telnou podnikatelskou dravostí, zneužívající k svému prospěchu 
hesel "regulace a asanace"• Praha ovšem měla co dohánět, ale 
způsob nebyl vždy volen správně. 

Již tehdy, obdobně jako dnes, jednou z nejtíživějších 
byla otázka komunikační. A právě její dílčí řešeni zasáhlo do 
existence Starého Podskalí nejdříve. Podskalská idyla končila. 

Řetězový most Františka I., spojující oba vltavské břehy 
přes Střelecký ostrov, na jehož místě stojí dnes Most 1. máje, 
ačkoliv byl postaven poměrně nedávno, v r. 1841, nemohl pro 
8voji nízkou únosnost a labilitu stačit stále se zvyšujícím 
nárokům. Vznikl proto oprávněně záměr postavit výše proti proudu 
řeky most nový, který by rychleji a bezpečněji spojoval Prahu 
se Smíchovem. Se stavbou se započalo r. 1876, na pražské straně 
u podskalského přívozu a na smíchovském břehu, s vyústěním do 
nové ulice, vedoucí ke Zlatému andělu, kde byla křižovatka 
s důležitým spojením k nádraží Západní dráhy. Současně s mostem, 
který byl dokončen r. 1878 bylo stavěno i nábřeží, které v budouc-
nu mělo navázat směrem na sever na citlivě vyřešenou empirovou 
promenádu nynějšího nábřeží Smetanova a na jih pak pokračovat 
k vyšehradské skále. Zatím končilo u náplavky před šítkovskými 
mlýny a opačným směrem několik desítek metrů od nového mostu, 
který však byl poměrně úzký. Naproti tomu výška nábřežní zdi 
byla předimenzována, takže původní terén zmizel pod mohutným 
násypem, přesahujícím i hřebeny střech starých jednopatrových 
domů. Vyvstala zde bariéra, která pohledově zcela zakrývala 
zbývající skrovnou zástavbu v okolí památných Svatováclavských 
lázní. V předmostí bylo násypem vytvořeno prostranství pro příští 
náměstí a vyrovnáno bylo též příkré stoupáni ulice Na Moráni, 
jež po této úpravě rozdělovala Podskalí na dvě části, ležící 
hluboce pod novou úrovní. Aby byl umožněn přechod, byly na 



- 5 9 -

potřebných místech zřízeny strmé dřevěné schody, z nichž jedny, 
vedoucí do uličky u tzv. "Malé Fišpanky", se zachovaly téměř 
až do 2.světové války. 

Pro onu dobu je příznačné, že jak most, nábřeží a náměstí, 
tak i na most navazující komunikace na Smíchově, byly pojmeno-
vány stejně. Vše neslo jméno muže tehdy až k zbožnění národem 
váženého - Františka Palackého. 

Netrvalo dlouho a na novém nábřeží vyrostlý první čtyř-
patrové Velkoměstské" domy. Na dvou z nich a to ná Čp. 1897 
a čp. 1672 jsou pamětní desky Jaroslava Vrchlického a Žofie 
Podlipské. Další domy byly postaveny na nároží ulice Trojanovy, 
v místech někdejší ulice Kočičí, a proti nim současně vznikl 
souvislý blok uzavírající severní frontu náměstí. Všechny tyto 
novostavby byly provedeny v novorenezančním slohu, na nábřeží 
a náměstí ovšem honosněji, než např. rohový dům čp.352, který 
8tál o něco výše Na Moráni. Měl však zato o dvě podlaží více, 
nebol jedna jeho fronta spadala až na úroveň uličky pod dřevě-
nými schody* Tento první nápor nové zástavby Podskalí neponechal 
nedotčenu ani jeho jižní část, kde v krátkém časovém sledu vyrů-
staly novostavby na křižovatce ulic Pod Slovany a Trojické, ne-
bol se zde počítalo s brzkou nivelizací terénu, jakmile bude po-
kračováno v budování nábřeží. Ale např* Doležalův dům na rohu 
Podskalské a Trojické ulice ještě dlouho stál na vysoké pode-
zdívce, než byla vozovka konečně navážkou zarovnána. 

Také Emausy čekaly v druhé polovině 19.století značné 
stavební změny. Po montseratských benediktinech přišli sem 
z Němec vypuzení benediktini beuronŠtí, kteří začali upravovat 
klášterní areál podle svých strohých výtvarných regulí. Největším 
zásahem v tomto směru byla r* 1880 dokončená přestavba opatského 
chrámu, která odstranila na průčelí barokní římsy a cibulové báně 
obou věží nahradila vysokými jehlanci se Čtyřmi vížkami v rozích. 
V této pseudogotické formě vžila se dominanta Emaus na 65 let do 
vědomí tři generací Pražanů. Vnitřní výzdoba chrámu byla. též 
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cele podřízena beuronskému výtvarnému projevu, který zůstal 
naprosto cizí českému cítěni* Není však bez zajímavosti, že 
na malířských pracích se tu na přelomu století podílel Fantaleon 
Majer, jeden z mála českých řeholníků, jenž však po převratu 
r. 1918 z řádu vystoupil, oženil se a působil pak jako malíř 
a restaurátor. 

Pronikání módní secese do pražské architekury bylo počátkem 
druhé etapy zániku Starého Podskalí, jehož severní část, v okolí 
dnešní Gorazdovy ulice a Moráně, byla záhy téměř celá pohlcena 
novostavbami v tomto slohu. V jižní části byl postup secesní 
zástavby pomalejší, nebol byl odvislý ud budování nábřeží a pod-
břeží, ve kterém bylo pokračováno podle nového regulačního plá-
nu až do r. 1903, rok po té, kdy bylo započato s ražením tunelu 
ve vyšehradské skále, aby jím bylo dosaženo přímého spojení 
s Podolím. Určitý vliv na situaci v této části Podskalí měl též 
most spojovací dráhy, jehož trasa již dříve porušila přirozenou 
hranici mezi Podskalím a podhradím Vyšehradu, kterou po staletí 
tvořil potok Botič. Přeměna železničního mostu na dvoukolejný 
r. 1901 vyžádala si zpevnění viaduktu dalším násypem v bezprostře<i 
ní blízkosti Výtoně a rekonstrukci regulace Botiče, jehož tok 
bylo nutno ve značné délce překlenout až po ústí do Vltavy. 

Staré Podskalí bylo příliš svéráznou čtvrtí, ne? aby 
zaniklo bez povšimnutí pražské veřejnosti a proto "Místní 
odbor Ústřední matice školské pro Král. Vyšehrad a okolí" 
/pozn. Matice byla dobročinným spolkem, podporujícím české 
školy v tzv. zněmčeném území/ uspořádal r. 1910 lidovou slav-
nost pod názvem "Praha se louči s Podskalím". K této pří 1 eř.itosti 
byl vydán pěkně upravený- Pamětní list, do kterého přispěla řada 
autorů zvučných jmen : Dr.Josef Emler, Zikmund Winter, Dr.Josef 
Teige, Dr. Čeněk Zíbrt, Václav Vojtíšek, Ignát Herrmann, básník 
Fr.S. Procházka aj. Slavnost podle svědectví účastníků se vydaři-
la, ale přes všechno veselí byla ve skutečnosti tryznou. 

Regulace a asanace Podskalí stala se pochopitelné před-
mětem soustředěného zájmu Klubu Za starou Prahu již v prvých 
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letech po jeho založení. Byly totiž obavy, že nová zástavba 
zničí nejen všechny podskalské památky, ale že též nenapravitel-
ně znemožní pohledy na Členitý relief Horního Nového Města, 
zejména však pro Podskalí typický pohled na Emausy. Jak se pozdě-
ji ukázalo, byly to obavy velmi oprávněné. Klub Za starou Prahu 
přistupoval k' otázce budoucnosti Podskalí realisticky, bez 
sentimentality a s vědomím, že dosavadní, již dožívající prostře-
dí vcelku žádným způsobem konzervovat nelze a že je tedy třeba 
hledat takové řešeni, které by urbanisticky, esteticky i po 
stránce památkové optimálně vyhovovalo. Snad nejdříve se Klub 
angažoval v otázce postavení Palackého pomínku. Jednání o tom 
se vleklo léta a přineslo mnoho trpkostí i autoru pomníku prof. 
Stanislavu Suchardovi. Klub zastával názor, že je obtížné, ne-li 
lehkomyslné stavět pomník takového významu na prostranství 
architektonicky nedořešeného náměstí a doporučoval, aby se hle-
dalo jiné, lépe vyhovující místo. Autor s tím po určitém váhání 
souhlasil, ale vznikly další průtahy, až nakonec přece jen bylo 
rozhodnuto postavit pomník v Podskalí. Slavnostně byl odhalen 
teprve r. 1912, aniž zatím se v jeho okolí co změnilo. Klub 
marně také protestoval proti jednotvárné, pohledově nevyhovující 
blokové zástavbě Činžovními domy na hořením podskalském nábřeží. 
Neuspěl naplno ani' s návrhem, aby byly zachovány alespoň čtyři 
památkové objekty, a to dům Čp.358/11.-tzv. "Plavecké právo", 
dále patricijský dům z 18.století Čp. 389/11. a bizardní domek 
čp. 411/11., sousedící těšně s bývalou celnicí na Výtoni, čp. 
412/11., která jediná z nich nebyla zbořena. Tyto nezdary však 
pracovníky Klubu neodradily, naopak vyvolaly u nich zdvojené 
úsilí k záchraně pohledu na Emausy a ke konečnému vyřešeni pros-
toru pod nimi, včetně Palackého náměstí. Svědčí o tom články ve 
Věstníku Klubu Za starou Prahu v ročníku l.čís.l z 28.1.1910 
a v Čís. 4 z 24.4. téhož roku, podepsané šifrou J.N.K., pak v 
ročníku III. čís. 11 z 28.2.1913 se značkou Boh.H. a v ročníku 
V.čís.1 ze 17.7.1914, kde je otištěno stanovisko Klubu k oficiel-
ním návrhům, podepsané předsednictvem. Tamtéž pod čarou se obsáh-
lou statí* o řešení vyslovil arch.A.Dryák. Všechny uvedené články 



podrobné informují o obsahu, průběhu a obtížích jednání a jsou 
pro názornost doprovázeny vhodným obratovým materiálem. Zvláště 
vlastní architektonické návrhy Klubu dokládají jeho rozhodnou 
iniciativu v tak závažné věci. Kromě podání na úřední místa 
Klub vydal také ilustrovaný leták čís. 7, kterým se obrátil na 
širokou veřejnost. 

Po prvním desetiletí 20.sto]Letí secese znenáhla doznívá 
a nastupuje moderna, oproštěná od přebujelých forem a detailů. 
Ukázkou tohoto přechodného procesu jsou Činžovní domy vyrostlé 
v oné době na Podskalském, nyní Engelsově nábřeží, nad které 
však svojí architektonickou hodnotou vyniká budova býv. Všeobec-
ného pensijního ústavu, postavená podle návrhu arch. Jana Kotěry. 
/Dnes je v ni sídlo čs.automobilových závodů a generálního ředitel-
ství podniku Kovohutě/. Nová zástavba vznikla i v ulicích ústících 
na nábřeží. Plavecká ulice byla zastavena po obou stranách až k 
nároží Podskalské třídy, ulice' Trojická, až na jednu proluku, 
byla zastavena celá a v ulici Dřevní vyrostla souvislá fronta 
domů od nábřeží též až k nároží Podskalské, která odtud směrem 
k Výtoni měla nových domů jen několik. 

Vypuknutím I. světové války nastal útlum stavební Činnosti 
také v Podskalí. Přestalo stěhování starousedlíků, ustaly demo-
lice a rozhodnutí o otázce Emaus bylo odsunuto na neurČito. 
Okleštěné Staré Podskalí sice dále chátralo, ale žilo, třebaže 
to bylo spiše živoření, podobající se agónii* Zbývaly z něho 
tři enklávy utopené hluboko pod úrovni nových komunikací. První 
enkláva, nejmenší, byla mezi ulicemi Resslovou, Dittrichovou, 
Trojanovou a dolní Podskalskou, nyní Gorazdovou. Stála v ní 
ohrada s přízemním domkem, ve kterém samotařil její majitel, 
stavitel Prášek. V té době prýštil tam ještě pramen, napájející 
studnu někdejších Svatováclavských lázni. Druhá, střední a nej-
větší, byla ohraničena Morání, Slovanským vrchem, ulicí Na poříč-
ním právu, Dřevní a nábřežím až po násep Palackého náměstí. 



Teren i zástavba zůstaly zde téměř neporušeny. Dosud zde byly 
úzké Uličky mezi ohradami 8 vysokými haldami prken a klád, 
i přizemni domky se zajímavými tvary štítů a v trase původní 
Podskalské ulice stála ještě řada jednopatrových domů patricij-
ského typu, před nimiž na "pláce* po demolicích zarovnaném býva-
lo v zimním čase kluziště. Pod Slovany nadále fungovaly obě 
"Fišpanky", spravované městskou a nikoliv "c.k. policií" /pozn. 
"Fišpanka", původně výrobna fišpanů-kostic do korsetů, byla pře-
měněna na hnaneckou stanici a sociální útulek/. Každé ráno zde 
zastavoval "zelený anton", tažený koňmi a přivážející nové osazen-
stvo, eskortované sem z "direkce" - c.k. policejního ředitelství. 
Živoři la zde také ještě kdysi vyhlášená hospoda "V hicu". -
Třetí enkláva byla mezi ulicemi hořeni Podskalskou, V ohradách -
(dnes ulice Ladova) a novou Částí ulice Pod Slovany a sahala 
až k Výtoni. Většinou byly tu ohrady s pobořenými zdmi. Jen za 
Výtoni zůstal zbytek staré zástavby, počínající hostincem "Na 
Černé Hoře", který byl o něco mladší. V této skupince domků 
sešlou malebností vynikal dům "U růže". Před Výtoni poněkud stra-
nou stála pak budova bývalé solnice, která však byla na spadnutí 
a proto musela být ještě během války stržena. Nezastavěným dosud 
parcelám, které zůstaly mezi jednotlivými domy, se vesměs říkalo 
"V dolíku", nebol je od úrovně ulice odděloval příkře dolů se 
svažující násep. Nahoře bylo důkladné zábradlí z klád, po staro-
pražsku "klandr". Takovým jak bylo povšechně vylíčeno, zůstalo 
Podskalí po celou válku a ještě krátký čas po ní. Dokonalou před-
stavu o tehdejší situaci lze však získat jedině nahlédnutím do 
soudobého plánu Prahy, na němž je nová i stará zástavba zakresle-
na . 

Válka sice dořešení prostoru pod Emausy odsunula, ale Klub 
Za starou Prahu nepouštěl tuto otázku se zřetele, ale je zjevno 
ze záznamů o jeho agendě z let 1915, 1916 a 1917. Městská rada 
se ale k jeho návrhům stále vyjadřovala zamítavě. Sotva však proto, 
že s regulací Podskalí, jak navrhoVal Klub, souhlasila vídeňská 
Ústřední komise pro péči o památky. Překážkou byla spíše hledis-
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ka některých činitelů, ovlivněná osobním zaujetím. Teprve po 
převratu r. 1918 výměnou osob na vedoucích místech změnila se 
i stanoviska k této otázce. Stále však ještě nebylo jednoty 
v názoru, jakým účelům by měla zástavba prostoru pod Emausy slou-
žit. Klub např. kromě jiného navrhoval postavit za pomníkem Palac-
kého Akademický dům, ale později od toho upustil. 

K definitivnímu rozhodnutí došlo až kolem r. 1921, kdy byl 
Státní regulační komisi schválen plán zastavění území pod Emausy, 
jehož autorem byl architekt Bohumil Hybšman, čelný člen Domácí 
rady a technické komise Klubu Za starou Prahu. Tímto aktem skon-
čilo se vítězně dlouholeté úsilí Klubu Za starou Prahu o zachová-
ní pohledu na Emausy a o vyhovující úpravě prostranství pod nimi. 
V roce 1922 byly pak zadány projekty na budovy ministerstva sociál-
ní péče a ministerstva zdravotnictví. Se stavbou se začalo r. 1924 
a dokončena byla r. 1929. Úprava okolí tak rozlehlého areálu se 
neobešla bez nesnází. Bylo třeba vyrovnat terén v Dřevní ulici, 
která podle dřívější regulační linie od nábřeží mírně stoupala. 
Po odkopu musely se ke vchodům do domů přistavovat stupně a pode-
zdívky upravit tak, aby nebyl dotčen celkový dojem. Z téhož důvo-
du byla k tarasu emausské zahrady přistavěna slohově vyhovující 
opěrná zeá. Choulostivým technickým problémem byla též doprava 
a vztyčení žulového monolitu, který byl podstatnou součástí 
pomníku Padlých Pražanů, jehož autorem byl Rodinův žák, prof.J. 
Mařatka. Místo, na které byl pomník postaven, bylo velmi šCastně 
zvoleno, hlavně zásluhou projektanta, arch. Hybšmana, jenž také 
vhodně použil soch prof. Jaroslava Horejcě k výzdobě nižších kři-
del nových budov. Ani sadová úprava volného prostoru před minister-
stvy nebyla bez risika, ale pokus s přesazením již vzrostlých lip 
se zdařil. Ujaly se všechny, až na jediný strom, který musel být 
vyměněn. 

Dříve však, než zaduněly Podskalím temné údery bucharů, 
zarážejících piloty pro základy budov obou ministerstev, zakuso-
valy se do zdí podskalských domků krumpáče. Starému Podskalí zvo-
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nily hranu. Postupně mizely proluiy zastavovány obytnými domy, 
jichž stavebníky byly nejen soukromí podnikatelé, ale i obchod-
ní společnosti, závody a instituce, Např. v Podskalské třídě byl 
postaven obytný dvojdům býv. Schollerových závodů a o něco výše 
nová další budova Pensijnlho ústava, zabírající frontu tří domů. 
Stavebního' podnikáni se odvážili též emausští Benediktini, kteří 
se v třicátých letech dali do stavby prvních patrových garáží 
v Praze, vybavených moderním autoservisem* Starousedlíkům se ale 
nelíbilo, že tyto garáže byly stavěny na pozemku bývalého hřbito-
va u kostela sv. Trojice, Při kopání základů byly objeveny pohřeb-
ní šachty, snad morové, jichž hrůzný obsah byl pak za noci odvá-
žen na Olšany, Poslední velkou stavbou, kterou likvidace Starého 
Podskalí vyvrcholila, byla budova odborné školy pro ženská povo-
láni, postavená v prostoru ohraničeném ulicemi Podskalskou, Plavec-
kou, Pod Slovany a V ohradách, nyní Ladovou, 

Nacistická okupace vrhla svůj chmurný stín i na Podskalí, 
Musel být odstraněn pomník Fr.Palackého, který se na štěstí poda-
řilo ukrýt v ohradě Na Maninách, ale Mařatkův obelisk byl násilně 
stržen a zničen. Bylo též vynuceno přejmenováni nábřeží, mostu a 
náměstí Palackého a ulice Pod Slovany, Když vypukla II.světová 
válka byl naci&ty zabrán i klášter. Ale největší pohroma Podskalí 
stihla koncem války při náletu na Prahu 14,února 1945, Těžce byl 
poškozen most Palackého, na jehož vozovku při vyústěni na pražské 
straně dopadly tříštivé bomby, které rozmetaly kamenná zábradlí 
a zničily Myslbekovo sousoší Libuše a Přemysla. Pobořena byla 
také halustráda, oddělující náměstí od. níže položeného sadového 
prostranství. Zasažena též byla budova ministerstva, jejíž roh 
k Moráni se zřítil. Na protějším nároží do základů vyhořel činžov-
ní dům zvaný "Palata" a střepinami bomb byly poškozeny i soused-
ní domy na Moráni. Naplno zasažen byl též dům na nároží Jiráskova 
náměstí a nábřeží a výstavný secesní dům na rohu ulice Resslovy 
a nynější Gorazdovy, tehdy ještě Podskalské. Také do ni padly 
bomby, ale větší škody nezpůsobily. Stejně tomu bylo v prostoru 
horní ulice Podskalské, v sousedství odborné školy. Pod Moráni, 



r ulici Václavské, dnes až sen prodloužené ulici Pod Slovany, byl 
•rovnán se zení jednopatrový domek čp. 323 "U Moklíčků", v jehož 
troskách zahynuly dvě sestry, které houževnaté odmítaly domek 
uvolnit pro novou zástavbu. Tříštivé a zápalné bomby dopadly také 
na klášter, kde udániivé byl lazaret a obydli nacistických ošetřo-
vatelek. Emausský chrám vzplanul jako pochodeň. Shořelo všechno 
vnitřní zařízeni, chrámová klenba se propadla a obě věže se zří-
tily. Emausy hořely přes noc až do druhého dne, ale ještě dlouho 
pak stoupal k nebi černý dým. Jen kostelík sv. Kosmy a Damiána 
unikl zkáze. Bombardováni přestál také jednopatrový domek v ulici 
Pod Slovany 6.20, který stál při zdi klášterní zahrady, hluboko 
pod úrovni protějšího ministerstva. Měl typické štíty a byl posled-
ním zbytkem staré zástavby v těch místech. Za nedlouho potom byl 
obyvately opuštěn a přibližně po roce zbořen. Při náletu utrpěl 
škodu i prostý památník osmnácti padlých v revoluci r. 1848, 
který stál v.emausském nádvoří. Střepina bomby přerazila jeho 
vysoký křiž z bílého mramoru. 

Také Pražské povstání v květnu 1945 dotklo se Podskalí. 
Dělový výstřel zasáhl jeden z nových domů v ulici Na hrobci 
poblíž Výtoně. 

Náprava válečných škod v podskalské oblasti děla se po roce 
1945 postupně a namnoze dost liknavě. Po vypálených a demolovaných 
domech dodnes zbyly nezastavěné proluky, až na proluku na nároží 
Gorázdovy a Resslovy ulice, která však byla teprve po několika 
letech zastavena budovou Energovodu. Velkou stavební změnu pod-
stoupil most Palackého, u něhož byla snesena všechna Myslbekova 
sousoší a odstraněny pylony, na kterých skulptury stály. Pak byl 
most přistavěnými lávkami pro chodce rozšířen a navíc byly na něm 
odmontovány původní slohově řešené stožáry pro osvětlení a nahra-
ženy ryze účelovými uniformními výrobky. Těmito, snad nutnými, ale 
ne příliš Slastnými zásahy ztratil most Palackého charakter ucele-
ného architektonického díla a stal se pouhou komunikační spojkou. 
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Nejobtiinější ukázala se náprava katastrofálních škod na Emauslch, 
které se tak znovu staly předmětem dlouhodobého jednání. Do disku-
se o této otázce zasáhl též Klub Za starou Prahu, Řešením byl 
pověřen arch.prof. Stefan, jehož názory se neshodovaly se stano-
viskem arch.B.Hybšmana, autora urbanistického a architektonického 
vyřešení prostoru pod Emausy. Arch.Hybšman byl pro zachování obou 
věží Emausské dominanty, ale doporučoval, aby byly o něco zvýšeny* 
Naproti tomu se vyskytly námitky, zdůrazňující skutečnost, že 
původní Karolinská stavba chrámu byla bez věží. Byla proto vypsá-
na soutěž, z niž po Hybšmanově smrti vyšel vítězně, do jisté míry 
kompromisní návrh arch. černého, který byl potom realizován. Nový 
tvar při čelném pohledu je vyhovující, ale jeho odlehčení v poměru 
k hmotě a délce chrámové střechy při bočním pohledu, zejména z 
dálky., se jako dominanta neuplatňuje. Pamětníci dřívějšího stavu 
se s novým pohledem na Emausy pochopitelně těžko smiřují. Nemo-
hou se smířit ani se skleněnými krychlemi projektových atelierů, 
stavěnými na rovině, dosažené vybagrováním hřebenu Slovanského 
vrchu. Klub Za starou Prahu upozornil na nevhodnost porušeni 
celkového pohledu na Emausy, jež se bude nepříznivě jevit z mnoha 
stran. Novostavbě atelierů padl za obét i poslední dům ze staré 
zástavby v ulici pod Slovany čp. 1396, který byl rychle zbořen 
koncem r. 1971. V jeho sousedství stával dům, kde se říkalo 
"U sněděného krámu". Opačným směrem pod srázem Slovanského vrchu 
zachovaly se rozsáhlé pivovarské sklepy, nyní proměněné v podzem-
ní garáže. 

Expanse pouliční-dopravy vynutila si též na náměstí Palac-
kého a Engelsově nábřeží málo citlivé zásahy na úkor estetických 
hodnot. Na náměstí Palackého byly položeny koleje elektrické drá-
hy těsně k pomníku. Vzrostlé a zdravé lípy, které stály v cestě, 
byly pokáceny bez ohledu, že tím bude narušena architektonická 
koncepce prostoru kolem pomníku, počítající se souvislou řadou 
stromů jako s dekoračním článkem. Znehodnocen byl také čelný 
pohled na pomník lesem světlešedých nosičů troleje, signálních 
zařízení a osvětlovacích kandelábrů. Aby mohla být rozšířena 
vozovka, byly na nábřeží zúženy chodníky a za stejným účelem 
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byl ze sadového prostranství po celé jeho délce odkrojen pruh 
v šíři několika metrů* Ani u Výtoně, kde vznikla nebezpečná 
křižovatka, není situace o nic lepši. Nynější Podskalí platí 
tak daň uspěchané dobé. Tím ovšem^jeho existence nekonči*. 

Staré Podskalí však zaniklo. Zbyly po něm jen tři chráněné 
stavební památky : "plavecký"kostel sv. Trojice, bývalá celnice 
na Výtoni a za ní starý dům čp. 254/11*, v jehoi zdivu jsou 
ukryty zbytky "Fabiánovského"mlýna z r. 1321. 

A co "bodří*1 Podskaláci ? Již roku 1603 o nich páni psali, 
že jsou "lid nepodajný"* Přestože byli rozptýleni do všech koutů, 
zůstali Stárému Podskalí věrni a udrželi ve svých synech, vnucích 
a snad i pravnucích dodnes tradici slávy plaveckého řemesla. Pl-
ných 100 let už nepřetržitě trvá jejich spolek "Vltavan", ve kte-
rém se sdružují* Své sídlo mají ve starobylé budově bývalé celni-
ce Na Výtoni, kde v roubeném patře je zároveň pobočka Muzea hlav-
ního města Prahy. Zde shromažďují a střeží památky na podskalskou 
minulost* Jejich zásluhou není zde Staré Podskalí jen pouhou 
legendou, ale historickou skutečnosti. 
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Alena Sakařové - Malá 

PAULÁNSKÝ KLÁŠTER - BUDOVA PRA2SKÉ MINCOVNY 

Zachování budovy zrušeného Paulánského kláštera /čp.930-7/, 
ráně barokní stavby J.D.Canevalla se sochami Mat.V.Jackela1^, pat-
ři mezi první zásluhy Klubu za starou Prahu. Na jeho podnět a 
přičiněním tehdejšího primátora Dra Srba bylo r.1900 usneseno 

2 / 
ponechat průčelí a vnitřek adaptovat. Byla to jediná cesta jak 
zachovat jeden z klenotů pražské architektury, který koncem 18. 
a na počátku 19.století sloužil jednak jako strážnice jízdy pol-
ní stráže, jednak jako strojní ražebna mincí. 

Průčelí domu, jak je patrno z přiloženého plánu se příliš 
od své dnešní podoby nelišilo, ale vnitřní dispozice byla jiná. 
Klášterní budova byla spojena krytou chodbou s kostelem sv. Sal-
vátora a patřily k ní dva rozsáhlé dvory - jeden po délce chrámo-
vé lodi mezi kostelem a klášterem, jehož brána vedla do Dušní 
ulice, a druhý po celé délce objektu směrem k dnešní Tařížské 
třídě s branou na Staroměstské náměstí. 

Nebudeme se zde zabývat bohatou historií domu, ta je podrob' 
3/ 

ně vypsána jinde. Naším úkolem je stručně načrtnout osudy tohoto 
objektu po zrušení kláštera, k němuž došlo za josefínských reforem 
r. 1785. Byly to soukromé byty a - jak jsme již řekli - strážnice 
jízdní stráže i se stájemi. H.1795 byl Paulánský klášter přidě-4/ 
len nově otevřené mincovně jako druhá budova, v níž měly být 
umístěny válcovací stroje, s tím, že bude klášter'nejpozději do 
sv. Havla t.j. do 16.října 1795 vyklizen. Podařilo se však odtud 
vystěhovat pouze nájemníky, ale jízdní stráž byla v klášteře po-
nechána i nadále, třebaže proti tomu mincovní úřad ostře protes-
toval, zvláště, když stáje, které tu stráž m&la byly by dobře vy-
hovovaly jako skladiště horních produktů, do nichž by byl přímý 
přístup se Staroměstského náměstí, a bylo by tak možno ušetřit 
na mzdách za skládku. Proto byly koncem roku 1795 a počátkem 
r.1796 prováděny obhlídky, při nichž spolupůsobilo i stavební 
ředitelství.^ Slo především o to zazdít průchod mezi prostorami 
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obývanými stráží a mezi vlastní mincovnou. Podle protokolu podal 
konkrétní návrh na úpravu stavební ředitel Herget, ale mincovní 6/ úřad se s tím nechtěl spokojit. R.1797 byla uzavřena kupnivsmlou-
va. Náboženskému fondu bylo za budovu Paulánského kláštera zapla-7 / ceno 16570 zl 30 kr. Z téhož roku je i plán na úpravu budovy 

8/ 
pro potřebu mincovny. Ani po koupi kláštera mincovním erárem 
však stráž odtud neodešla ačkoli byl tento dům původně osvobozen 
od všech břemen, mezi něž patřilo i ubytování vojska, a mniši 
za to kdysi dobře zaplatili. Rozhodující bylo, že generální veli-
telství chtělo mít jízdní stráž v blízkosti staroměstské hlavni 
strážnice. 

Úprav se ujal stavitel Karel Schmidt, který převzal opravy 
9 / 

a úpravy v mincovních budovách po zemřelém Janu Prachnerovi. 
Ještě r. 1797 byla opravena střecha kostela sv. Salvátora, kde byl 
umístěn válcovací stroj. V létech 1799-1805 tu byla provedena řada 
úprav. Byla mezi nimi pravděpodobné i stavba nového ražebního sálu, 
neboC refektář, který měl sloužit jako ražebna, stál na jednoduchém 
sklepě a měl klenutý strop, by nebyl vydržel otřesy, způsobené stro-
ji .10/^Ražební sál byl umístěn do dvora a náklady na něj zvyšovaly 
jen o 300 zl původní rozpočet. Mezi úpravy patřilo i zřizování by-
tů pro mincovní úředníky, k nimž však mohlo dojít až po vystěhová-
ní jízdní stráže, pro niž musely být postaveny nové stáje na opač-
né straně náměstí.11^ 

R.1839 se do Paulánského kláštera přestěhovala i druhá část 
12/ mincovního úřadu, která do té doby sídlila v Husově ulici čp.243. ' 

Mincovna zůstala v této budově až do r.1857, kdy byla zruše-
na. Klášter se pak dostal do vlastnictví obce a kostel sv. Salvá-
tora koupila r. 1863 česká obec evangelická. 

Poznámky : 
1/ Srov.Em.Poche, Prahou krok za krokem, Praha 19*58, str. 94 
2/ Srov.František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, 

III., Praha 1904, str. 1005 
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3/ L.c.I.,str.169 a III., str.1005-1006, dálo Ed.Herold, Staré 
město, Cechy /red.F.A.Šubert a Borový/, III/II, atr.96. 

4/ Pražská mincovna byla uzavřena při zruienl úřadu nejv. minc-
mistra r. 1784 a r. 1705 opět otevřena, aby pomáhala razit 
křížové tolary, jimiž se platily výdaje na napoleonské války, 
srv. A.Malá, Příspěvek k dějinám pražské mincovny na přelomu 
18. a 19.století, NumSb.VII 1962, str.269-281. 

5/ Srv.notu z 19.února 1796 a kopii komisionelnlho protokolu 
z 26.února 1796, SUA, PMinc.III A 9/2 

6/ Srv. stížnost mincovního úřadu guberniu z 2.března 1796,1.c. 
7/ Srv.Pr.Ruth l.c.I, str.169, a zprávu mincovního úřadu dvorské 

komoře ze 14.července 1796, SÚA PMitto III A 9/2. 
8/ SUA CG Most. 44/6, kart. 250 /viz připojený plán/. 
9/ Srov.zprávu mincovního úřadu guberniu z 24.července. 1795, SÚA 

PMlnc l.c. Prachnsr byl tímto úkolem pověřen gaberniálnlm nařl 
zením z 22.března 1784* 

10/ Srv.zprávu mincovního úřadu ěsské komoře z 3.srpna 1799 l.c. 
11/ Srv.připiš stavovského výboru guberniu z 3.října 1805, SÚA, 

ČG Mont. 44/9, kart.250. 
12/ Srv. k tomu též Karel Doskoóil, Pražská mincovna. Státní ústř* 

nl archiv Praha. Průvodce po archivních fondech II., Praha 195 
str. 86 si. 
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Helga Turková 

NOVÉ POZNATKY ZE ŽIVOTA 
SIXTA PALMY MOČIDLANSKÉHO 

Jméno Sixta Palmy Močidlanského již dnešnímu Pražanovi 
mnoho neřekne* A přece je tento spisovatel a tiskař osobností 
velmi zajímavou a svéráznou* Jeho aféra v roce 1602 vzbudila 
veliký rozruch, jak víme ze svědectví současníků* I badatelé 
10* a 20. století (např.: Josef Jungmann, Antonín Gindely, Josef 
Jireček, J;V*Novák, Zikmund Winter a zvláště Antonín Škarka) se 
o něj zajímaly především v sousislosti s touto aférou* Méně je 
osvětlena doba jeho mládí a začátky tvůrčí práce. 

V Archivu hl* města Prahy, v knize městských práv (sign. 
556, list 21) se nalézá tento záznam : "Šebestián Mikuta přijal 
městské právo, že jest ukázal list zachovací i vejhostní na per-
gameně a visutou pečetí od urozeného pána Joachima Šlika z Holejče, 
hraběte z Pasounu na Rabštejně a Ostrově* Jehož datum 
Feria II pest Judica Anno 1564* Rukojmí za něho : Šimon Králíček 
a Viktorin Chrudimský, ručnikář, relátor pan Jan Mrkvička, Actum 
uts". Že se jedná o otce Palmy Močidlanského, poznáváme z jiného 
zápisu, kde je nazýván : "Šebestián Močidlanský jinak Mikuta". 
Palma tedy nepocházel z rodiny pražských starousedlíků. Jeho otec 
získal městské právo až do roku 1565 a přišel do Prahy z některé-
ho panství hraběte Jáchyma Šlika. 

Asi po roce 1565 se novopečený měšlan Nového Města pražského 
Mikuta žení a 6*srpna 1560 se manželům Martě a Šebestiánovi naro-
dí syn Sixt. Máme ještě zprávy o jeho dvou sourozencích, bratrovi 
a sestře* Své mládí patrně prožili v domě "Na Karlově, naproti 
zdem svaté Katsřiny", ležícím ve farnosti kostela svatého Štěpána. 
Roku 1594 totiž tento dům se zahradou a se vším příslušenstvím 
prodává Šebestián Močidlanský, jinak zvaný Mikuta, krejčímu Petro-
vi Stříbrnému a jeho ženě Evě za 157 a půl kop českých* /Archiv 
hl.města Prahy, sign* 2143, 1*290* Relátorem je pan Jindřich Řečic-
ký/.Z prodejní smisůvy se také dozvídáme,že už tehdy Sixtova matka 
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Marta byla nemocná, takže pan Cyprián Lopatský, radní, misii jen 
ohlásit její sv.olení k prodeji, osobně se dostavit nemohla. 

V tě době 25-letý Sizt Močidlanský má za sebou tvrdou áko-
lu života. Ač se r. 1588 zapsal na universitu, na theologickou 
fakultu, duchovním se nestal. Tento nadaný člověk, toužící po 
dokonalejáím vzděláni, se vyučil krejčím. "Řemeslo se zlatým dnem** 
bylo jistě východiskem z nouze. Z dalšího průběhu jeho života 
však vidíme, že neodolá své velké lásce - knihám. Cte věe, co se 
mu dostane do rukou. Povzbuzeni čerpá od svých přátel i z učeni 
Mikulášenské sekty, ke které se podle Antonína Skarky hlásí. Na-
konec se pokusí sám spisovat. Jeho nejstarší známé dílo "Písně 
duchovní z Písem zákona Božího vybrané" z r. 1595, se váak nedo-
chovalo. 

"Měštěnína pražského a poétu Českého", jak se sám v dedika-
ci r. 1597 nazývá, přitahuje současně i umění tiskařské. A právě 
v tomto roce se zařazuje mezi pražské tiskaře svou prací : "Rozmlo 
vání pobožné o Kristu Pánu Spasiteli ... na způsob rytmův složené 
a vytištěné od Sizta Močidlanského". Zvolil si povolání existenčně 
nejisté, ale s krásným cílem vykonáváti ho k "slávě Boží a k vzdě-
láni bližních". Brzy nato, asi r. 1598, si vybral nové, literární 
jméno - Palma. Obšírně se i významu slova "palma" rozepisuje v 
předmluvě ke své práci "Svědectví starých svatých Otcův... o při-
jímání ... pod obojím". Motiv palmy se objevuje i na mnohých dřevo 
řezech, kterými zdobil své tisky. Z počátku se podepisuje Slxt 
Palma Močidlanský, později původní příjmení vynechává. 

V r. 1598 pro tisk jakýchsi "Frejířských písniček" se dosta 
do vězení a "své impresí byl na čas poodložil". Ne však na dlouho. 
Již za rok si stěžuje arcibiskup. Zdeněk Berka z Dubé u Rudolfa II. 
na pražské impresory. K potrestáni doporučuje M.Adama z Veleslavín 
a zvláště "ňákého lehkovážného Močidlanského". 

Rok 1599 je také rokem velké změny v Palmově osobním životě 
Žení se v pátek, 6.srpna, v den památky Proměnění Krista, s Kateři 
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nou, vdovou po Janovi Táborském od Pelikánů. Ze zápisu svatební 
smlouvy do městských knih /sign.2199, 1*58, relátorem jo pan 
Václav Kbelský z Kapí Hory /roku 1601 se dovídáme o majetkovýoh 
poměrech manželů. Kateřina mu zadává víechen svůj statek, spra-
vedlnosti 8 nápady, které by mohla dostat po svých přátelích a 
véno, které jí má být vyplaceno po předešlém manželovi* Také Sixt 
Palma zadává Kateřině její i svůj s'tatek a spravedlnosti s nápady 
po přátelích "k jmění drženi a dědičnému vládnutí". Padesát kop 
si oba vymínili k svobodnému kšeftováni. 

Místo, kde manželé bydlili, můžeme také určit. V tisku díla 
sv. Bernarda "Žebřík lidí kajících" roku 1600 udává Palma :" V No-
vém Městě Pražském, na Široké ulici, podlé Zvonařů". Široká ulice, 
to je dnešní Jungmannova. Podle Františka Rutha je název Široká 
ulice doložen již roku 1464. Nazývala se i Konvářská, nebo Zvonař-
ská, podle bývalých dílen. Zvonařů v ulici, jak už sám její název 
říká, bydlilo několik. Jíejznámějši byl zvonař Brikcí z Cinperka 
(Cynperku). V městské, knize kšaftů (sign. 1211, 1.184) roku 1599 
máme doloženo, že dům zemřelého pana Brikcího z Cynperku "slově 
u Zvonařů na Široké ulici". Byl do dům čp. 747/32 "u Zvonařů, či u 
3 zvonků", který byl zbořen roku 1933. Pro situování Palmový 
tiskárny do těsné blízkosti domu č. 32 v Jungmannově ulici, svěd-
čí také "Píseň pohřební na smrt slovutného pana Brikcího zvonaře 
z Cynperku", kterou složil pro rodinu svého zemřelého souseda a 
snad i přítele. 

Další životní osudy Sizta Palmy uvedu pro všeobecnější 
známost jen ve zkratce. Zájemce odkazuji na práci Antonína Skarky 
/CCH, roč.42, 1936/. 

Rok 1602, osudný rok jeho života, nezačíná pro něj šlastně. 
V únoru umírá jeho žena Kateřina, ani ne po dva a půl letech 
manželství. Také rodiče, zvláště nemocná matka, jsou odkázáni 
na jeho výdělek. Asi v červenci vydává svou "Píseň horlivou k 
mistru Janovi z Husince". Tiskne také "Píseň o dobýváni pevnosti 
KanýŽe", pro tiskaře Oldřicha Valdu upravuje -starší "Mandat Ježíše 
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Krista". Pro ohlas i protikatolický, proticísařský obsah byl 
uvězněn na novoměstské radnici. Na zasedáni královské rady byl 
jeho případ označen za mimořádný a rozhodoval se před zemským 
soudem. Trest byl neúměrné vysoký, protože se měl stát výstrahou 
ostatním. Po vězněni v Bílé věži na Pražském hradě je v březnu 
1603 vypovězen z Prahy a musí opustit všechny císařské země. 

Až po vydáni Rudolfova Majestátu, r. 1610 se vrací a po-
kračuje ve své Činnosti. Poslední práce známe z roku 1619. Histo* 
rická literatura se shoduje, že po roce 1620 odchází do ciziny, 
kde patrně také zemřel. 

Aféra Sizta Palmy, celý jeho život i dílo, výstižně 
charakterisují situaci v předbělohorských Čechách. 





Eliška Wagnerové 

ROK 1622 V TÝNSKÉM CHRÁMU 

Jedním z nejvýznamnějáích míst pražské památkové reservace 
je Staroměstské náměstí* Vévodí mu významná architektura chrámu 
Matky Boží před Týnem. Dnešní, gotický chrám byl založen na místě 
staršího románského kostela v prostředí, jehož význam byl podtržen 
tehdy již stojícím palácem, dnešním domem "U zvonu*. Již v době, 
kdy chrám ještě nebyl zcela dostavěn (základní kám^n byl položen 
ve 40tých létech 14. století), působili v něm význační kazatelé* 
předchůdci Husovi, Konrád Waldhauser a Jan Milíč z Kroměříže* Za 
života Husova byl jedním z míst, kde se projevovala nespokojenost 
pražského lidu s prodejem odpustků. V době husitského revolučního 
hnuti zde kázal Mistr Jakoubek ze Stříbra a táborský kněz Jan Ča-
pek. Později mu propůjčila zvláštní význam působení zvoleného 
husitského arcibiskupa Jana Rokycany. Týn se stal katedrálou 
husitství a tento význam si podržel i později. Nebylo významné 
události od dob panování Jiřího z Poděbrad až po porážku stavov-
ského povstání protihabsburského, která by tu nezanechala alespoň 
nějakou odezvu. Po porážce stavovského povstání se stal Týnský 
chrám svědkem Jedné ze zajímavých kapitol dějin husitství. 

V roce 1621 podali někteří kněží bývalé církve utrakvistické 
prosbu knížeti Lichtenštejnovi, aby mohli podávat pod obojí způso-
bou za podmínek, které stanoví papež a spravovat se vlastní konsis-
toří. Mezi nimi byl i tehdejší farář týnský Jan Locika Domažlický. 
Žádost byla zamítnuta obdobně, jako žádosti jiné, např. žádost 
kutnohorských z téhož roku (P.M.Veselský, Lumír 12 1862. str. 234). 
Arcibiskup totiž ve vSem všudy trval na úplném srovnání se s řím-
skou církvi. Před velikonocemi roku 1622 podle papežského naříze-
ní zakázal arcibiskup Jan Lohelius v Čechách kalich úplně. Jan 
Locika však dále sloužil v Týnském chrámě podle starých zvyklosti 
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a podával pod oboji. Ve svých kázáních vyzýval lid, aby zůstal 
Kalichu věrný* Získal si tín velkou oblibu v Praze* Arcibiskup 
ho však povolal k sobě, aby se odpovídal ze svého počínání, ale 
Jan Locika se k němu nedostavil. 

Situace vyvrcholila o velikonocích roku 1622, kdy Jan Loci-
ka ohlásil z kazatelny, že bude podávat pod oboji a vybídl své 
posluchače, aby dali přednost věrnosti Kalichu před poslušností 
příkazu papežskému a osvědčil, že s nimi chce být zajedno* Ke 
konci bohoslužeb byl rychtářem pražským uveden v ozbrojeném prů-
vodu nový farář, Jan Ctibor Kotva. DoSlo ke zmatku, který vyvolali 
lidé z obav, že dojde k násilným skutkům proti nim. Jan Locika 
přitom uprchl na týnskou faru* 

Pobouřeni se přeneslo brzy i na jiná místa v Praze a Jan 
Lohelius obvinil z toho především Jana Lociku, který pak byl na 
rozkaz Albrechta z Waldštejna 13*dubna zatčen a odveden do arci-
biskupského vězení. Podle zprávy Pavla Skály ze Zhoře byl odvezen 
na hrad Křivoklát, kde byl v blíže neznámém Čass stát* K této 
verzi zprávy o jeho smrti se přiklání celá řada historiků, např. 
T.Bílek a Zd.Nejedlý. Podle jiných zpráv byl prý odsouzen k inter-
naci v klášteře v Oseku, kde po někoiika týdnech zemřel. Tuto 
zprávu přijímá £* Denis. 

Kněz Jan Locika je zajímavou osobností, jíž stojí za to 
věnovat více pozornosti. Poprvé se o něm dovídáme jako o knězi 
církve pod obojí ve Váejanech. Poté je připomínán jako farář 
v Lysé nad Labem, která jako královské zboží patřila podle man-
dátu císaře Maxmiliána II. z roku 1612 pod církevní iurisdikci 
pražského arcibiskupa* Jako kněz, který se nechtěl arcibiskupovi 
podrobit, byl odtud vykázán. Roku 1617 přichází do Prahy k chrámu 
sv.Mikulášs na Starém Městě* Dostal se, patrně nedlouho po svém 
příchodu,do.konfiktu a novou utrakvistickou dolní konsistoři, ta 
si na něj stěžovala defensorům, že mluvi proti české konfesi. Na 
druhé straně o něm však víme, že nemluvil příznivě o arcibis-
kupových nařízeních a byl proto administrátorem dolní konsistoře 
kárán. 
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/Není nepravděpodobné, že se účastnil jednání, které vedli 
někteří pražští staroutrakvističtl kněží, když žádali o ochranu 
před novoutrakvisty a Jednotou a o zřízení vlastni konsistoře, 
jíž by se spravovali. Jednáni ta vedl farář od sv. Havla Matouš 
Pačuda Dobronilický v prvé polovině roku 1617./ 

Stížnost na Jana Lociku byla předložena konsistoři konvokaci 
pražských farářů (11.8.1617), že Jan Locika je jedním z těch, kdo 
usilují o návrat a oživeni staroutrakvistických zásad a zvyků. 
Jan Locika však ve svém dopise obviněni proti němu vznesená, 
vyvrátil. Hájili ho i jeho farníci. Přesto bylo rozhodnuto, že 
musí opustit Prahu. Odchází do Vtelna u Mělníka. 0 jeho dalších 
osudech se dovídáme až po roce 1620, kdy se vrátil do Prahy, nej-
dříve na faru svatomlkuláiskou na Starém Městě. Potom se stal 
farářem u Matky Boží před Týnem. Byl i literárně činný. Jeden 
z jeho spisků "Kázáni o posledním soudu" byl uveden v Koniášové 
soupise zakázaných spisů. 

Prameny : B.Balbln : Bohaemia docta, Pars II., Pragae MDCCLXXVII 
Dopisy konsistoře pod oboji z let 1609-1619 (ed.Fr,Tis-
cher), Praha 1921 2 
A.Konias : Clavis haeresim claudens et aperiens 1617 
Pavel Skála ze Zhoře : Historie česká V (ed.K.Tieftrunk) 
Praha 1870. 

Literatura : T.Bílek: Reformace katolická v Cechách, Praha 1892 ; 
E.Denis : Cechy po Bilé hoře I 1, Praha 1934 ; Ferd. 
Hrejsa : Česká reformace, Praha b.r.; J.Jungmann : 
Historie literatury české, Praha 1849; St.Klíma : 
Země Husova, Praha 1915 ; J.Malý : Vlastenecký slov-
ník historický, Praha 1876 ; Zd.Nejedlý : Jan Locika, 
Ottův slovník naučný XVI 1900, str.235; F.Otruba : 
Paměti města Lysé nad Labem, panství lyského a vesnic 
okolních, Lysá n.L. 1898 ; Fr. Tischer : Faráři pod-
obojí v Praze (1609-1620), CSPS XLVIII 1939, str.20-
25; Z.Tobolka :Knihopis českých a slovenských tisků 
II, Praha 1948 ; O.M.Veselský : 0 konsistoři kutno-
horské v šestnáctém století, Lumír 12 1862, str.15 
ad.; Z.Winter :Život církevní v Čechách ..., Praha 
1898 ; T.č. Zelinka : Husitskou Prahou, Praha 1955. 
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Vladimír Sakař 

DUU U JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA A JEHO LOKALI SACE 

Je víc© než zajímavé, že práce, dotýkající se svým tomatem 
památek Jana Husa a husitství v Praze, neznají dům, takto celkem 
dobře známý z archivního materiálu, dům, kterému říkali "U Žižiy" 
podle toho, že jeho průčelí neslo Žižkův obraz. Většina publikaci, 
specielně zaměřených na soupis památek husitského období uvádí 
v souvislosti se Žižkovým jménem toliko dům na Příkopě /v místech 
dnešního Slovanského domu/ podle zprávy, že jej měl v držení Janek 
jednooký, vrátný v královských službách /v službách Vátlava IV./. 
Nejnověji připomíná to T.Č.Zelinka /1955/, str. 67/68, 

Domovní znamení HU Žižky" bylo patrně jednou z nejstarších 
pietních památek, spjatých se jménem jednookého hrdiny. 

Jako prvý o zmíněném domě hovoří W.W.Tomek /1891/, str.101, 
který tento dům jednoznačně umištuje mezi dům HU železných dveří" 
a mezi dům, nazvaný " U jablek z ráje" /ad porna paradisiaca/. 
F.Ruth /1914/, str.735 se domnívá, že běží o dům čp.437/1, zvaný 
dnes " U stříbrného medvěda", opíraje se o důvody, které snesl již 
J. Teige. 

Naproti tomu se v publicisticky zaměřené literatuře setkáme 
někdy s tvrzením, že dům "U Žižky" byl totožný s domem " D Želez-
ných dveří" - jehož domovní znamení - Samson, nesoucí železné dve-
ře - prý nahradilo Žižkův obraz /např. E.Herold, str. 206/. 

Pro toto* tvrzení není opory, krom romantického vyprávění 
o Ludmile z Neuenperka, která musela opustit svou rodnou zem po 
porážce stavovského povstání. Toto podání vypráví i o tom, že prá-
vě v dobách podbělohorských vzalo za své staré-domovní znamení -
Žižkův obraz /J.Veselý /1926/, str. 290./. 

Jistě zajímavější, než novodobé nezdařené pokusy e identifi-
kaci domu 437/1 s douiem Čp.436/I/"U železných dveří"/, bude po-
kus vysledovat podrobn* 'i o ťom, kdy.se v archivním materiálu 
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bezpečně se týkajícím domu čp. 437/1, objevuje poprvé označení 
N U Žižky" a kdy toto označení mizí. 

Poprvé se objevuje označení domu "U Žižky" /ad Zizkam/ 
v záznamu z roku 1459 /z 5.dubna/ o tom, že jej koupil bradýř 
Jakub se svou ženou Dorotou, Podle svědectví zápisů o koupích a 
nevyskytuje ještě v rece 1452 jméno domu "U Žižky", protože teh-
dy je v zápise označen ještě jako dům °U tří sluncí", K zavěšení 
nebo namalování Žižkova obrazu na dům muselo tekdy dojit v době, 
kdy jeho majitelem byl krejčí Vespasián s ženou Kateřinou /mezi 
léty 1452-1459/. 

Naposledy se pod tímto domovním znamením uvádí k roku 151 
Kdy název /patrně spolu s obrazem/ zanikl, není blíže známo, Jia 
té je jen to, že k roku 1541 je uváděn jen jako dům mezi domy 
" U železných dveří" a "U jablek z ráje", Regesty všech citovaný 
záznamů uvádí J.Teige /1910/ na str, 721-722/. 

Prameny : T, Teige : Základy starého místopisu pražského I, 
Praha 1910 

Literatura : E. Herold : Staré Město,Čechy III, Praha II, str* 
93-256; F. Ruth : Kronika královské Prahy a obci 
sousedících I-III, Praha 1919; W,W, Tomek :Déje-
pis města Prahy III, Praha 1891; J.Veselý : Pra-
hou tisíciletou dávna i dneška I-II, Praha 1926; 
T.C, Zelinka :Husitskou Prahou, Praha 1955, 



Jiří Novák 
ZEMSKÁ JUBILEJNÍ VÝSTAVA V PRAZE R.1891 

Uplynulo již 80 let ode dne, kdy se 11.října 1891 uzavřely 
brány za posledním návštěvníkem naší památné Zemské jubilejní 
výstavy v Praze. Byla uspořádána po vzoru světové výstavy paříž-
ské z r.1889. 

Téměř půl století se domácí průmyslové kruhy zabývaly usilov-
nou snahou uskutečnit všeobecnou výstavu království českého. Od 
r.1836, kdy byla v Praze pořádána šestá průmyslová výstava, se 
Jednota ku povzbuzeni průmyslu v království Českém o toto uskuteč-
nění snažila. Byla to však hlavně Vídeň, kde byly pořádány výsta-
vy říšské, která všechny snahy mařila. 

Druhou překážkou byl nedostatek vhodného výstaviště a nepří-
znivé poměry politické. V pražské obchodní komoře bylo o pořádání 
výstavy jednáno již r. 1882 a když se v r. 1887 vydařila výstava 
Spolku architektů a inženýrů v království českém, vystoupila 
Obchodní komora znovu ve prospěch výstavy. 

Zásadní odpor Němců žijících na našem území způsobil, že Če-
ši se tím horlivěji ujímali věci. ftada spolků se obrátila s peti-
cemi ke sněmu, aby návrh Obchodní komory byl příznivě vyřízen i 
přes odpor obchodních komor v Liberci a Chebu. Po dlouhém zákulis-
ním jednání, při kterém kníže K.švarcenberk a hrabě Fr.Thun, teh-
dejší Český místodržitel, diplomaticky prosadili požadavky Čechů, 
uložil sněm r. 1888 Zemskému výboru, aby jednal o zřízení stálé 
výstavní budovy a aby v r. 1891 byla konána jubilejní výstava 
sto let po první výstavě na evropské pevnině, konané v Praze r. 
1791. 

Když pak Němci vydali ostré prohlášení proti výstavě a z už-
šího výstavního výboru vystoupili, odsoudili tím sami sebe. Přesto 
hrabě Thun svojí diplomatickou obratností získal i vládu ve pro-
spěch výstavy. 
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Zatím výkonný výbor vyřídil finanční, organizační a staveb 
ni stránku a to díky podpoře veřejnosti a řady českých spolků. 
První práce na výstavišti byly zahájeny 15.března 1890. Přes 
vdechny nepříznivé okolnosti, v době, kdy povodni byl stržen 
Karlův most a kdy na staveništi se zřítila část konstrukoe prů-
myslového paláce, i přes nepříznivé počasí začátkem května, nikdo 
nevěřil ani dva dny před zahájením, že se 15.května ráno otevřou 
brány výstaviště. 

Jubilejní výstava měla mimořádný ehlas. Před c^lým světem 
prokázala, že Český národ se ve výrobě, zemědělství a průmyslu 
může měřit se všemi národy pokročilými a že naše uměni a školství 
se vyrovná ostatním evropským národům, ba v mnohém je i předčí. 

Administrační žurnalistická kancelář, která byla s otevřen: 
výstavy zřízena, informovala o tom průkazně domácí i zahraniční 
listy, Nejdůležitější výstavní publikací byl hlavní katalog, kte-
rý kromě popisu království českého, zahrnoval seznám všech 8772 
vystavovatelů z 27 oborů na výstavě zastoupených. 

Největši ruch byl soustředěn v průmyslovém paláci, jehož 
prostřední část vytvořil královský pavilon. V pravém křidle v exp< 
zici Ottová nakladatelství se před očima diváků tiskla MZlatá Pra* 
ha". Při vstupu na výstaviště stál pavilon pro umění- minulosti se 
sousoším "Uznání" a naproti budova malířství a sochařství s plast] 
kou "Nadšení". Nedaleko od vchodu byla česká chalupa, kde zahrani-
ční i naše návštěvníky překvapovalo české lidové umění svou boha* 
tosti tvarů a motivů. Na výstavě byly expozice řemeslníků, země-
dělství, lesnictví, rybářství a zahradnictví, dále pak školství, 
inženýrství a pavilon vynálezů. 

Vysoká homole cukru, představovala denní spotřebu v Čecháol 
a stála u vstupu do cukrovarnického pavilonu. Za strojovnou budil 
pozornost velký balon "větroplaveckého" oddílu. Na výstavišti bylj 
umístěny i zábavné atrakce, jako skluzavka, cirkus, občerstvení 
a ochutnávárny. 
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Večer, když se rozsvítila světla Křižíkových obloukových 
lamp a rozzářila se barevně světelná fontána, zvýšil se ještě 
vlce krásný dojem z výstavy. A tak nejen ti, kteří přišli na výsta-
vu zdaleka i zblízka, ale i národ sám našel tu ve svém díle pozná-
ní i zalíbeni. Skutečnost že jsme sami sobě přesvědčivě dokázali, 
čeho jsme schopni, byla nám vzpruhou pro následující úspěšná dese-
tiletí. Dodnes stoji na výstavišti průmyslový palác i některé bu-
dovy, které po letech připomínají co náš národ dokázal za Habs-
burgské nadvlády. 
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MISTR ZRZAVÝ VZPOMÍNÁ 

Národní umělec Jan Zrzavý 
vyprávěl v listopadu 1971 
o svém životě ve zdech mi-
lované Prahy. Přepis jeho 
vzpomínek je- strohým vylí-
čením obsahu rozmluvy, bez 
zachyceni úsměvů, gest, ve-
selosti i typických výle-
vů nespokojenosti s tak 
mnohým, co se kolem s pů-
vabnou veleobci pražskou 
děje. 

Jak jsem se stal tajem-
níkem Klubu Za starou Prahu 7 

Když pan Kubišta dal výpověď a současně se dal aktivovat, 
tak mě představenstvu a Domácí radě vřele doporučil jako své-
ho nástupce na místo tajemníka. Napsal jsem supliku a k mé ve-
liké radosti jsem byl přijat. Nastoupil jsem ihned po obdrže-
ní písemného vyrozumění, převzal jsem listiny, zápisy, proto-
koly a i klíče od úřadovny Klubu. Byl jsem přeštasten. Bohu-
žel véak jsem v práci v Klubu neuměl zastávat, jak bylo třeba. 
Neměl jsem zkušenosti 8 podobnou Činností, nebyl jsem ani do-
statečně panem Kubištou informován a tak jsem měl z té práce 
stále jenom velikou trému. Ty věčné protokoly byly mým nej-
větším trápením, jen pan architekt Hofman mi pomáhal. Ani 
nevím, zda jeétě žije. Měli jsme tam ještě písařku, ta mě 
však neměla ráda, nic mi nepomohla a měla škodolibou radost, 
když se mi něco nepovedlo a toho bylo bohužel mnoho. Pro mne 
to ovšem bylo stále nádherné zaměstnáni, protože jsem neměl 
z čeho být živ a můj příjem tajemníka byl pro mne královskou 
odměnou. Bylo to velmi slušné živobytí a já na to stále rád 
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vzpomínám. Alo protože všechno krásné má i sitůj konec, tak 
i moje zamé8tnánl v Klubu ztroskotalo. Jak k tomu došlo ? 

Jednou bylo takové ošklivé počasí, před bouřkou, tako-
vé velké dusno a já byl z toho celý nemocný, že nebyl jsem 
schopen se vypravit s klíči na schůzi domácí rady. Ostatně 
tyto stavy mám občas i nyní. Když konečně jsem přemohl svůj 
stav a přišel ke kanceláři, Čekali tam na mne všichni až 
otevřu dveře. Bylo zle a já se k svému žalu musel s Klubem 
rozloučit. Pan předseda, byl to architekt, takový hodně sta-
rý, blonáák s bradkou, stavěl hodně v Bubenči - jméno mi vy-
padlo z paměti - mi popřál úspěchy v jiné činnosti a tak jsem 
šel. 

Členem Klubu jsem však zůstal a vždy mne zatrnulo trochu 
u srdce, když jsem slyšel něco o práci Klubu a viděl jsem, co 
se 8 Prahou dělá. Když začala asanace pražského gheta a dal-
ších části Prahy, bylo to za Mrštíka, na přiklad ten nádher-
ný barokní dům na rohu Celetné a Štupartské ulice, kde dnes 
je to strašné monstrum, myslil jsem na zemětřesení, které by 
mělo přijít a zničit ty inženýry, kteří to prosazovali. Samo-
zřejmě dnes si uvědomuje leckdo, co to bylo za škody, spácha-
né hlouposti a chamtivostí lidí nevzdělaných, surových a zišt-
ných. Vypadalo to v Praze jako po potopě. Tyto unikátní stav-
by navždy zmizely, vystavěly se tam domy novogotické nebo jaké 
a už jsme si na to zvykli. Ovšem, kdyby se to bylo zachovalo 
- ten Josefov a gheto - neměl by to. nikdo na světě, jen Praha. 
Pouze nějaké ty fotografie, rytiny a obrázky ukazují tu nádhe-
ru, která věky přežila, aby byla v novověku 19.století barbar-
sky zničena. 

Mám aspoň nyní velikou radost z vyhlášení rezervace v Pra-
ze a doufám, že už se něco podobného nebude v Praze opakovat. 
Zůstalo toho stejně málo, za ta léta, co v Praze žiji, bylo 
toho zbouráno mnoho a tak už jen vzpomínám na místa, kde jsem 
bydlel - v Loretánské ulici za 12 zlatých, na Malé Straně, 
kde na každém kroku člověk vidí umění, totiž každý dům tam je 
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uméleckým dílen, na Hradčanech na Novén světě, kde jsen 
bydlel u trhovkyně, noc hodné pani, která byla stále pryč 
a já jsen celý den něl klid a celé dny jsen pracoval, pak 
ve Šporkově ulici jsen se znohl na byt a na atelier v Dlouhé 
třídě. 

Byl jsen i dlouho v Paříži a ve světě, až konečně jsem 
přistál na Zámeckých schodech, v mé milované čtvrti, kde sic* 
Nerudovkou řvou.automobily a je hrozný.zápach z nich, ale já 
jsen přece jen o ulici dál. Mám tam potíže s topením, vodou, 
vlhkostí stěn, ale já jsen tu rád a snad se ni podaří to dát 
vfie do pořádku, abych tu něl úplný klid. 

No a milému Klubu Za starou Prahu a jeho předsedovi dr. 
Kozákovi a vien jeho ČlenAn Domácí rady přeji všechno nej-
lepéí a jenom úspěchy při záslužné práci na záchranu umělec-
kých děl, která nán tu po předcích zůstala. 

Zapsal dr.Oldřich Hora. 
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Jaroslav švehla 
JAN OTTO A PRAHA 

Letošní sté výročí založení nakladatelství Jana Otty připo-
míná naší veřejnosti sympatickou a harmonickou osobnost. Otto 
zasáhl mnohostranně do života našeho národa v letech, kdy po 
probuzenském období začínala druhá etapa českého politického, 
kulturního, hospodářského a sociálního vývoje jako příprava a 
základna pro rozhodující zápasy v našem století. 

Když přejímal - a také zaplatil - v únoru 1871 od svého 
tchána Jaroslava Pospíšila tiskárnu na Václavském náměstí, ne-
převzal Otto Pospíšilův sklad', ale vytvořil si vlastní nakladatel-
ství a potom knihkupectví. Začínal skromně, jeho první seznam z 
r. 1875 čítá 54 stran, na nichž je mnoho knih cizího nákladu, ale 
obrovskou, systematickou, plánovitou prací dospěl před svou smrti 
r. 1916 k 5.000 vydání knih, časopisů, hudebnin a výtvarných děl. 
Opřel se nejprve o nejširší kruhy čtenářstva (Laciná knihovna 
národní, Osvěta lidu. Besedy lidu aj)., přičemž věnoval zvláštní 
pozornost mládeži a ženán jako potencionálním čtenářům. Potom 
pronikl soustavně do všech tříd národa, dotýkal se jeho nejrozma-
nitějšich zájmů, posiloval jeho duchovní i tělesné zdraví a dbal, 
pokud možno, o to, aby spiše jednotil, nežli rozděloval, aby vy-
stihoval převládající proudy, city a snahy české veřejnosti. Proto 
mohl vydat ve dvaceti letech 28 svazků Naučného slovníku, proto 
získal tlumočníka národních snah Aloise Jiráska, proto mohl propa-
govat slovanskou myšlenku, ruské literární klasiky, vytvořit velký 
rodinný časopis a odvážit se na mnohasvazkové ediční podniky (Če-
chy, Světová knihovna s 254 svazky. Zeměpisný atlas, Brehmův Ži-
vot zvířat atd). 

Praze, v jejímž svérázném domě čp. 34 na Karlově náměstí měl 
svoje sídlo, věnoval mnoho, edičně i svou veřejnou Činností. Jí 
vyhradil nejsilnější svazek Čech, dal svému nejpopulárnějšimu ča-
sopisu název Zlatá Praha, umožnil zachytit v poezii, románech a 
odborných dílech její historii, krásu a společenské problémy, kri-
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ze a naděje. Pomáhal uskutečňovat jeji nejmilovanějái stavby a 
instituce, jako např. Národní divadlo, hostit její reprezentativ-
ní výstavy, jako např. Jubilejní nebo Národopisnou. Pracoval v 
obecní samosprávě na zlepšení jejích financí a její administrati-
vy. Uplatnil se podnětně v Umělecké besedě, Měštanské besedě, ve 
velkých pražských průmyslových a obchodních spolcích, obohatil 
Prahu řadou Skol, zvláště svého oboru o jejichž založení se zaslou-
žil (Čsl.obchodní akademie, Topografická škola, Gremiální knih-
kupecká škola aj.). Vším tím vyrůstá Jan Otto z rámce jediného 
stavu a jediné třídy a zaslouží si proto naši vděčné vzpomínky. 
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Miloš Endler 

STO LET JlftÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC 

Před sto lety, roku 1871, narodil se na Smíchově" básník, 
eseyista Jiří Karásek ze Lvovic, zakladatel a em.ředitel poštov-
ního muzea, sběratel a znalec výtvarného uměni a zároveň i do-
konalý znalec staré Prahy. Podle zápisu v matrice narodil se 
24.ledna, ale sám tvrdil, že to bylo 24.dubna a že chybný zápis 
učinil ex post farář Kirschbaum. Nebudeme se zde blíže zabývat 
tímto rozporem, nemíníme ani kriticky hodnotit Karáskoyo literár-
ní dil.0, nýbrž hodláme zde jen několika vě.tami vzpomenout jeho 
vztahu ku Praze, kterou měl svým způsobem až příliš rád. Je pro-
to přirozené, že se zařadil mezi ony autory, kteří učinili Prahu 
dějištěm svých románů a oslavovali ji svými verši. 

U Karáska se Praha stala kulisou převážné části jeho 
literární tvorby. Vidy to však byla Praha stará a tajuplná, 
al Rudolfínská, barokní či romantická, nebo Praha secesní na 
sklonku devatenáctého století. Zamlklé paláce, šero katedrál 
a kostelů. Loreta, Jezulátko, Barnabitky, Malostranský hřbitov 
s truchlícími anděly, křivé uličky, jež nikam nevedou, temná 
zákoutí ghetta se starým židovským hřbitovem i rozpadávající se 
letohrádky za branami, to vše bylo prostředkem sugestivně dokres-
lujícím dekadentni rysy postav jeho románů. Takovouto chmurnou 
atmosféru zachovalo si i poslední Karáskovo prosaické dílo, 
romaneto "Zlověstná madona", jehož fabuli Karásek vysnil nad 
obrázkem madony Halbaxe ze sbírek své galerie. Knížka vyšla 
bibliofilsky nákladem Svatopluka Klira a proto se dostala do 
rukou jen úzkému kruhu čtenářů. Také zde tvoři kulisu děje 
bizardní staropražské prostředí, nepochybně kaple sv. Lazara 
na Novém Městě, roku 1000 zbořená. 

Výjimkou je "Ztracený ráj", zastřeně biografický román 
Karáskova ranného mládí, kde líčení prostředí vyvoláVá dokonale 
realistickou představu Smíchova i Prahy z osmdesátých až devade-
sátých let minulého století. 
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I z dětství si Karásek mnoho pamatoval a rád vzpomínal 
na různé příhody, třeba jak se s otcem v Nerudově ulici dívali 
na pohřební kondukt poslední korunované české královny Marie 
Anny a jak ho otec, aby chlapeček lépe viděl, vysadil k nohám 
jednoho z kamenných negrů, střežících portál morzinského paláce. 

Karáskova láska ku Praze se projevila též v jeho vášnivém 
sběratelství. Ve sbírkách galerie, nesoucí jeho jméno, bylo mnoho 
grafických listů a kreseb s pražskými motivy, např. od Pucherny, 
Stembery, Morstadta apod. Zastoupeni byli i pražští kreslíři 
méně známých jmen, jako např. Díza, Chalupa, Karel Maixner, 
Mirohovský aj. Z pozdějších mistrů byla tu předevšim upřímná 
Karáskova přítelkyně Zdenka Braunerová, Jansa, Stretti-Zamponi, 
P.F. Simon, Konůpek, Bouda a další. Kromě historicky a umělecky 
vzácných pražských vedut získal Karásek Pálkovu studii k fresce 
nad kůrem malostranského chrámu sv. Mikuláše, jejíž zjištění 
vzbudilo před Časem značnou pozornost. Také ve sbírce ex libris 
bylo dosti exemplářů s pražskými náměty a četná pragensia obsa-
hovala i bohatá knihovna a archiv galerie. Při mnohostrannosti 
svých sběratelských zájmů Karásek se sice zvláší na pragensia 
nespecialisoval, ale vždy měl velkou radost, přibylo-li mu něco 
z tohoto oboru. 

0 citovém vztahu Karáskově ku Praze svědčí i skutečnost, 
že v mladých letech nerad Prahu opouštěl. Později si nebral ani 
dovolenou, jen aby mohl zde zůstat i přes léto. Více jak čtvrt 
století byl věrným Malé Straně, již z celé Prahy miloval nejvíce. 
Bydlil zprvu v Karmelitské ulici, později na Újezdě. 

Krátce po oslavě svých osmdesátin Jiří Karásek ze Lvovic 
zemřel. Pohřben byl Na Malvazinkách. Nyní, po dvaceti letech 
je jeho hrob téměř zapomenut. Snad je to ve shodě s jeho lite-
rárním krédem o marnosti a zmaru. Přesto klademe symbolicky na 
jeho neoznačený hrob místo kytice dekadencí oblíbených tuberos 
tuto vzpomínku. Jistě si to za svoji lásku ku Praze zaslouží. 
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Bohumír Kozák 

SYMPOSIUM 0 OCHRANĚ ARCHITEKTURY 
A UMĚLECKÝCH PAMÁTEK OBDOBÍ 1860-1960. 

Ve dnech 5.-8. října 1971 bylo z iniciativy ředitelství 
Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody 
uspořádáno v Praze za mezinárodní účasti ve spolupráci s UNESCO 
a pod záétitou ministra kultury české socialistické republiky 
a primátora hlavního města Prahy symposium o oceněni a ochraně 
památek druhé poloviny 19. a 20.století. 

Přesto, že tu Alo o jednání a témata, která se živě dotýka-
jí města Prahy a rozšířené oblasti jeho ochrany, považujeme za 
účelné též o něm informovat členstvo Klubu Za starou Prahu. 

Jednotlivé dny jednáni řídili postupně ředitel Pražského 
střediska Zdislav Buřival, Dr. Vladislav Novotný DrSc., Dr. Ema-
nuel Poche DrSc., prof.Ing.arch.Dr• Emanuel Hrudka DrSc. a doc. 
Dr. Marie Benedová CSc. 

Bylo předneseno 28 referátů a řada diskusních příspěvků 
domácích i zahraničních účastníků. Symposium bylo provázeno 
v Mánesu dobře organizovanou výstavou fotografií významných 
architektonických děl a Interiérů tohoto období, dále urbanis-
tickou exkursí a exkursi po pražských interiérech a konečně 
fakultativní exkursi po památkových objektech tohoto studované-
ho období ve východních Čechách a na Moravě. 

0 významu tohoto symposia dejme hovořit zprávě samých 
pořadatelů, kterou citujeme : 

"Symposium je nutno hodnotit jako významnou kulturní událost 
současné doby, která bude nepochybně významným mezníkem ve vývoji 
památkové péče v celosvětovém měřítku". 

Jeho význam však nespočívá jen v poloze problematiky pa-
mátkové oohrany, ale má dosah i v oblasti teorie a dějin archi-
tektury. Poukázalo na souvislost architektonického vývoje v Praze 
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od jeho historických počátků s2 na práh současnosti. Novodobá 
architektura se stala i v podvědomí lidi jeho nerozlučným člán-
kem. Definitivně se odstranil do nedávná platný pomyslný předěl 
mezi tak zvanou historickou a novodobou architekturou. Tento zá-
věr byl pak plně aplikován na půtfě teorie a praxe památkové ochra-
ny. Bylo jasně poznáno, že hodnota stáři je toliko jednou a niko-
li nejdůležitější stránkou pemátkové problematiky. Nad ni vyniká 
výtvarná hodnota a estetická ušlechtilost archotektonického díla 
a dokumentární hodnoty dokladů všech etap kulturního vývoje. 

Na-závěr symposia byla přijata rezoluce, v niž se Výkonnému 
výboru mezinárodni rady pro památky a sídla ICOIIOS doporučuje 
obrátit se na UNESCO.s návrhem začlenit problematiku ochrany 
kulturních památek druhé poloviny 10. a 20, století do programu 
ochrany kulturních ptotků« Dále se doporučuje, aby IC0M0S usta-
vila pro tyto problémy mezinárodni pracovní komisi, jež by měla 
sídlo při Československém výboru IC0M0S v Praze. 
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Zdeněk Dušek 

ARCHITEKTURA 1860 * 1960 

Zajímavá výstava "Architektura z let 1860-1960" uspořádané 
Pražský* střediskem státní památkové péče ve výstavní síni Mánesa 
vyjádřila v podstatě všechno, o Čem se již delší dobu přemýšlelo. 
Vystavovatelé zde shromáždili a velkým vkusem nejcennéjší dokla-
dy o kvalitě tolik přezírané architektonické tvorby. Citlivé oko 
fotografického aparátu objevilo stovky krásných detailů fasád, 
řezaných dveří a vrat, uměleckého kování, mříží a zábradlí, jež 
pod vrstvou šedivého nánosu ápiny a prachu zpravidla unikne pozor-
nosti chodců a nebo umístěním v horních patrech zmizely pod rekla-
mami. Vystavené plány jsou výrazem kreslířské dovednosti projek-
tantů, vedených snahou zvýraznit v barvách a plastičnosti navrže-
nou stavbu na které byl promyšlen každý detail a přesně bylo vyme-
zeno místo jeho osazení. Věrné zachycují dobu, jež zákonitě pod-
řizovala rytmus a sloh architektury světovému vývoji techniky i 
slohu a dovedla donutit přidruženou výrobu, aby s nim držela 
krok. Snad zde dožíval staletý zvyk stavebníků odlišit se nějak 
od svých sousedů a snaha po uspokojeni samolibosti budovou,jež 
by byla k okrase města. Výstavní síň, vhodně doplněná několika 
kusy nábytku, vytváří atmosféru solidnosti a kvalitní řemeslné 
práce, jež je pro toto ,období typické. Obvyklá kritéria sloho-
vých období pro hodnocení projevů architektury 19. a první čtvrti 
20. století nestačí. Nutno hodnotit vytříbený smysl pro kvalitu, 
materiál, tvar a barvu a dokonalé řemeslné provedení, jež jsou 
v plném souladu a projevy soudobé mody. 

Výstavba předvedla dobře atmosféru své doby, kterou můžeme 
dosud objevovat v pražských ulicích. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Rok 1970 byl ve znamení velkého jubilea činnosti Klubu Za 
starou Prahu. Uplynulo totiž 70 let od doby, kdy byl založen a 
kdy se začala také jeho obecně užitečná činnost, směrující k 
zachování památek našeho hlavního města. Ruku v ruce s tím šla 
samozřejmě také práce teoretická, spočívající ve studiu otázek 
novodobé památkové péče, spatřující v památkách nejen cenné památ-
ky národní minulosti, ale také významnou součást kulturního dědic-
tví minulých věků, které musí být nejen zachovány, ale též využí-
vány důstojným a vhodným způsobem. 

Tuto dlouholetou tradici prakticky ochranářské i teoretické 
práce se snaží Klub naplňovat i v době současné svým specifickým 
způsobem a spolupracuje se státními orgány památkové péče a ochrany 
přírody. 0 problémech, s touto prací souvisejících, byli naši 
Členové informováni ve Zprávách Klubu v minulém roce. 

Zaměřme se na práci Domácí rady v tomto správním období 
Její porady byly svolávány pravidelně podle pracovního plá-

nu. Plénum Domácí rady se sešlo na 22 poradách, na nichž byla 
průměrná účast 15 členů, předsednictvo se sešlo celkem 32 krát, 
průměrná účast byla pět členů. Vyšší počet porad předsednictva 
byl způsoben tím, že v letních měsících vyřizovalo běžnou agendu 
na základě zmocnění plena Domácí rady. 

Ve vnitřní agendě mělo největši váhu projednávání akcí k 
oslavě jubilea Klubu ; proto byla svolána výroční schůze již 
počátkem února 1970, aby všechny další práce mohla řídit bez 
přerušení nová Domácí rada, která měla ustavující schůzi 4.února. 
Nejvýznamnějšími akcemi bylo slavnostní představeni opery Bedři-
cha ̂ Smetany "Dalibor" v Národním divadle /27.března 1970/ a slav-
nostní shromáždění v Brožíkově síni Staroměstské radnice 29.května 
1970, z něhož vzešlo "Prohlášení Klubu Za starou Prahu", navrhují-
cí urychlení prací na prohlášení historického jádra hlavního měs-
ta Prahy státní památkovou rezervací a obsahující také závazek, 



že Klub Za starou Prahu bude včefei silami napomáhat státním orgá-
nům v záchraně kulturních hodnot minulých věků. 

Náplní činnosti Domácí rady bylo projednávání nejdůležitéj-
ších problémů : 

- Malostranský automobilový tunel a otázky, spojené s řeše-
ním dopravní situace v Praze. Byl vypracován obsáhlý elaborát, 
který byl se schématickými náčrty zaslán jednotlivým státním a 
veřejným orgánům a zainteresovaným odborným institucím, 

- současný stav areálu bývalého kláštera v Břevnově se zaměře-
ním na urychlené skončení archeologického výzkumu a překryti výko-
pu v kněžišti kostela ; úprava klášterní zahrady a vytvoření koor-
dinačního orgánu, který by řešil otázky rekonstrukce a rehabilita-
ce celého areálu, 

- stav pražských hřbitovů, především Olšanských /část 1I-V/ 
a návrhy na konkrétní opatření.. Tyto otázky budou řešeny v celo-
pražském měřítku a Klub se vynasnaží podle svých možností vypomoci, 

- stav pražské zeleně ; elaborát vypracovaný ve spolupráci 
s odborníkem z Vysoké školy zemědělské byl zaslán všem zaintereso-
vaným institucím, 

- elaborát o stavu kostela Martina ve zdi, jedné z významných 
památek husitského revolučního hnuti, který vzbudil velmi živou 
diskusi, 

- návrh na osazení veřejných plastik a pamětních desek a pom-
níků /návrh na postavení pomníků Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvo-
řákovi a Mikoláši Alšovi, pamětní desky Josefu Mánesovi, Škroupo-
vi aj./. 

Do této zprávy byly vybrány přirozeně jen nejdůležitější 
úkoly. Domácí rada. se zabývala i problémy, spojenými s některými 
mimopražskými památkovými objekty. 

Klub Za starou Prahu uctil památku 100.výročí smrti Josefa 
Mánesa položením věnce na jeho hrob na Olšanech. Pro své členy 
uspořádal studijní zájezdy, o jejichž průběhu pojednává samostat-
ná stal. 
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O rozsahu práce Domácí rady svědčí i tato čísla : korespon-
dence za rok 1970 činila celkem 791 čísel jednacích /v roce 196$ 
bylo 483 čísel jednacích/, z toho bylo 451 vlastních a 340 doš-
lých čísel jednacích. V tomto počtu nejsou zahrnuty různé pozvái 
ky, autorské a redakční práce apod. 

Rok 1971 byl ve znamení prohlášení historického jádra hlav. 
ního města Prahy vládou České socialistické republiky památkovot 
rezervací. Tím se splnila dlouholetá tužba Klubu Za starou Prahi 
i dlouholeté přání všech občanů, kteří si cení památek Prahy. 
Jednání Domácí rady se zaměřovala především k otázkám, spojeným 
s problematikou dopravních otázek a městské hromadné dopravy, 
otázkou komunikací na levém břehu Vltavy /Petřínský a Strahovsk; 
tunel/, ochranou historické zástavby v jádru města při stavbě 
metra /odvoz vytěženého materiálu při stavbě stanice na Můstku, 
aby nebyl ohrožen cenný blok domů v ulici na Můstku/, stavem na 
historicky cenných pražských hřbitovech /Olšanské hřbitovy II-V, 
ochrany pražské zeleně aj. klub sledoval i stav mimopražských 
památkových objektů, jako záchrany velmi cenné románské stavby 
kostela sv.Bartoloměje v Kondraci u Benešova aj. 

Prohlášení historického jádra hlavního města Prahy za stát 
památkovou rezervaci nařízením vlády České socialistické republ 
ky bylo podnětem k vyjádřeni vděčnosti za tento čin. Výrazem dí 
ků bylo též slavnostní přodstavení opery Bedřicha Smetany Libuš 
nad nímž převzal záštitu primátor hl.města Prahy JUDr. a RSDr. 
Zdeněk Zuska, CSc. 

Domácí rada klubu jednala s řadou vedoucích představitelů 
státních a veřejných orgánů. Nejvýznamnějším bylo jednání našic 
zástupců s primátorem hlavního města Prahy JUDr. a RSDr. Zdeňke 
Zuskou CSc., 21.května 1971 o nejdůležitéjších problémech Prahy 
Představenstvo Klubu rovněž připravilo setkání primátora hlavní 
města Prahy s prof.Dr.V.V.Stechem na zámku v Dobříši /2.12.1971 
jehož se rovněž zúčastnili zástupci Klubu. 

Rozsah činnosti Klubu vyjadřují některé dílčí údaje. Domác 
rada se scházela pravidelně na 23 poradách. Písemná agenda obsa 
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huje 705 čísel jednacích, z toho 396 odeslaných a 309 došlých. 
Pro zlepšení styku se členy a lepší informovanost pražské 

veřejnosti o aktuálních otázkách památkové péče uspořádal Klub 
ve spolupráci s Obvodní knihovnou v Praze 5 cyklus přednášek 
"Hovory o Praze", které uváděl univ.prof.PhDr.Karel Krejčí, člen 
korespondent ČSAV. Přednášky jsou velmi početně navštěvovány. 

Hovněž byly velmi úspěšné studijní zájezdy, které pečlivě 
připravoval a vedl tajemník Klubu Miloš Endler. /O obou akcích 
pojednávají zvláštní stati/. 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu je vděčna svým členům za 
morální pomoc i podporu k zabezpečení náročných úkolů. Velmi si 
váží pozornosti a důvěry státních a veřejných orgánů, se kterými 
je ve styku, zejména Národního výboru hlavního města Prahy. Oboji 
je nám pobídkou k další úspěšné a konstruktivní práci k záchraně 
velkého kulturního bohatství našeho hlavního města. 

Dr. Vladimír SAKAft, CSc 
jednatel 
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HOVORY O PRAZE 

Pro šířeni znalostí o Praze minulé i současné a výměnu 
názorů zvláště na otázky památkové péče dal Klub podnět k pořá-
dání volné řady večerů pod názvem "Hovory o Praze"• Vzácné pocho-
pení nalezl pro tento podnik u Obvodní knihovny v Praze 5, která 
pro tyto večery poskytuje sál a zajišťuje je finančně i organizač-
ně . 

Na vstupním večeru, který se konal 14.června 1971 promluvil 
1.místopředseda Klubu univ.prof.PhDr.Karel Krejčí,-člen korespon-
dent ČSAV na téma "Péče a boj o starou Prahu dříve a dnes". 

Vlastní řada večerů byla zahájena 27.záři hovorem o ustanove-
ní Prahy za státní památkovou rezervaci ; promluvil předseda Klu-
bu Ing.arch.Dr.Bohumír Kozák a ředitel Pražského střediska 'státní 
památkové péče a ochrany přírody Zdislav Buřivál. Dále pak násle-
dovaly večery : 

1. "František" historický, umělecký a proletářský - promlu-
vili Dr.J.Joachimová-Votočková a Dr.Karel Krejčí 

2. 0 Praze posledních let před první světovou válkou -
Dr.Otakar Storch-Marien 

3. Křižovatka na Perštýně a Braunerův dům-Dr.J.Brambora 
a Dr.VI.Hellmuth-Brauner 

4. Ochrana památek v Polsku /s promítnutím filmu o chystané 
obnově královského zámku ve Varšavě/ - Dr.Karel Krejčí 

5. Ochrana památek u nás /s filmovými ukázkami/ - Dr.Oldřich 
Hora 

6. Pražské motivy v díle dvou umělců - tajemníků Klubu Za 
starou Prahu ti.Kubišty a J.Zrzavého - prof.Dr.J.Kotalík, 
ředitel Národní galerie v Praze. 

Cyklus dalších přednášek pokračuje i v roce 1972. 





Po redakční uzávěrce Zpráv Klubu Za starou Prahu za minulé 
období obdrželi jsme zarmucující oznámení, že dne 26.května 1970 
zemřel náš vzácný přítel, čestný člen Klubu Za starou Prahu 
Ladislav Lábek, ředitel a zakladatel Národopisného muzea v Plzni 
dosáhnuv úctyhodného věku 88 let. Zesnulý bvl jedním z matrikově 
nejstarších našich členů, nebol vstoupil do Klubu Za starou Pra-
hu v březnu 1912 a zůstal mu až do své smrti věren. 

Zjištujíce tuto příkladnou skutečnost, uvědomili jsme si 
zároveň, že Ladislav Lábek byl osobností svým významem daleko 
přesahující regionální hranice. Své sběratelství, ve kterém mél 
zálibu již od mládí, vypěstoval studiem k odborné dokonalosti, 
zejména v oboru národopisu. Tyto obsáhlé znalosti staly se mu 
pak spolehlivou základnou k jeho působení v muzeu, které založil 
a jež po léta na vědecké úrovni řídil. Měl také blízký vztah 
i k architektonickým památkám, o jejichž záchranu se vždy poctiv 
zasazoval. Byl též uznávaným znalcem historie plzeňských domů, 
zachovaných i zmizelých, které podrobně popsal a doložil přesnou 
dokumentací. Z bohaté publikační činnosti Ladislava Labka jsou 
zvlášl pozoruhodné jeho příspěvky, otištěné v graficky úhledné 
upravených ročenkách Národopisného muzea v Plzni, které svého 
času sám redigoval. Úspěšně též přispíval svými studiemi do 
sborníku "Památná místa našeho kraje" a do mnoha jiných publika-
cí a Časopisů. 

Klub Za starou Prahu, s nímž udržoval stálé styky, je 
Ladislavu Lábkovi velmi zavázán za mnohé informace v otázkách 
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ochrany památek • Plzni a za účinnou podporu Klubovních snah 
v tomto sméru. Uděleni čestného členství bylo jen spravedlivou 
odměnou ^a veliké zásluhy, jež si Ladislav Lábek svým naddením 
a nezištnou obětavosti získal. Budiž proto čest jeho památce. 

Miloš Endler 

J A R O S L A V P U D R 

Dne 16. listopadu 1971 odešel po vleklé chorobě čestný člen 
Klubu Za starou Prahu a jeho domácí rady, její dlouholetý místo-
předseda, znamenitý zeměměřič, teoretik svého oboru, jeho histo-
rik, životopisec starých i současných vynikajících geometrů, cti-
tel, znalec a ochránce památek hlavního města Prahy, Ing. Jaroslav 
Pudr. 

Jako vedoucí vrchní měřičský rada obce pražské se zasloužil 
o obnovu a budování nové nivelačni sítě hlavního města Prahy, 
o jeho výškopisné měřeni a technickou mapu pražskou. Ve spolku 
čs« zeměměřičů, jako předseda zeměměřičského odboru Spolku inže-
nýrů a architektů, jako docent na Vysoké škole technické, kde 
přednášel o dějinách geodesie a kartografie, vykonal mnoho zásluž-
né vynikající práce. Vydal řadu odborných studií a článků, sepsal 
životopisy starých i novodobých slavných zeměměřičů. 

Jeho duchu to však nestačilo. Jeho odborná geometrovská, 
zdánlivě suchá práce, měla i hluboký citový podklad, který se 
bohatě projevil kultivovaným porozuměním pro historické a umělec-
ké památkové hodnoty Prahy. Tuto stránku svého zájmu uplatnil 
v Klubu Za starou Prahu, jehož prací v domácí radě se pilně a 
pravidelně po léta zúčastňoval pokud mu to dovoloval zdravotní 
stav. 

Jeho odchod je pro současnou vypjatou práci a úsilí Klubu, 
který se musí nyní zabývat tolikerými složitými technickými 
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problémy, velikou ztrátou. Pisatel v něm želí nejen věrného 
spolubojovníka, ale i drahého osobního přítele. Úcta a čest 
jeho památce. 

Bohumír Kozák 

B L A H O M Í R 2 A H 0 U R 

Dne 2.ledna 1972 skonal náhle příznivec a zasloužilý člen 
Klubu Ža starou Prahu PhDr. Blahomír Žahour, em.ředitel gymnasia 
Jeho životni úděl nebyl lehký, ale Dr.B1.2ahour překonával váech 
ny tragické zvraty svojí pevnou vůli a s vědomím muže, který pln 
své posláni být prospěšným. Bylo by proto nevděčné nevzpomenout 
alespoň stručně jak jeho zápasů s osudem, tak jeho příkladného 
idealismu. 

Narodil se r.1889 ve Vodňanech. Když mu bylo deset let, 
Zemřel mu neočekávaně otec a osiřelá rodina ocitla se bez prostř 
ků. Odstěhovali se proto k babičce do Písku, kde nadaný Blahomír 
vstoupil do gymnasia. Přes velmi svízelné hospodářské poměry 
osobní i rodinné absolvoval gymnasium i studia na filosofické 
fakultě s výborným prospěchem. Po své promoci r.1915 nastoupil 
Dr.Žahour své první místo jako středoškolský profesor s aprobací 
pro latinu, řečtinu a češtinu na gymnasiu v Příbrami a zde se 
také oženil. Krátký čas učil potom na reálném gymnasiu v Resslov 
ulici v Praze, odkud r. 1922 odešel na české gymnasium spolku 
Komenský ve Vídni. R.1933 byl jmenován ředitelem odborných škol 
téhož spolku, ale musel se zříci naší státní příslušnosti, ovšem 
se souhlasem československých úřadů a ža podmínky, že mu bude 
naše státní příslušnost vrácena, kdyby svou funkci nemohl z ja-
kýchkoliv důvodů zastávat. Taková situace nastala Hitlerovou oku 
pací Rakouska, kdy se Dr.Žahour vrátil do PraKy. Zde nastoupil 
místo profesora na gymnasiu ve Slezské ulici, ale r.1942 byl 
předčasně pensionován. Za dva roky po té byl jako manžel nearijk 
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presto, že tato byla od narození katoličkou, odvezen do koncen-
tračního tábora v Klettendorfu. Po skončeni války byl jmenován 
ředitelem reálného gymnasia ve Vysočanech a v r. 1949 jako Šede-
sátiletý odešel do výslužby. Úmrtí věrné choti r. 1965 bylo jis-
tě pro Dr.Žahoura krutou ranou, avšak ani nyní neustal ve svém 
předsevzetí, být prospěšným.•Nakupoval tedy obrazy českých malí-
řů a za dvě léta nashromáždil tak soubor 164 děl dobré úrovně, 
který nezištně věnoval svému rodišti. S pohnutím nyní vzpomínáme, 
jak prováděl účastníky našeho zájezdu vodňanskou galerií, která 
nese název "Galerie manželů Cr.Blahomíra a Anny Žahourových" a 
jak byl potěšen naším zájmem. 

Za tento následování hodný dar rodným Vodňanům, za vynikají-
cí činnost pedagogickou a za zásluhy o vídeňské Čechy, rovněž 
i za přízeň, kterou Dr.Žahour projevil klubu Za starou Prahu, 
zachováme jeho jméno ve vděčné paměti. 

Miloš Endler 

A D O L F J A N O U Š E K 

Dne 6.ledna 1972 odešel ve věku devadesáti let Ing. Adolf 
Janoušek, nestor Domácí rady Klubu Za starou Prahu, její dlouho-
letý věrný člen. Byl dlouholetým jednatelem, archivářem, místo-
předsedou a konečně' čestným členem Klubu Za starou Prahu a Domá-
cí rady. Býval vynikajícím úředníkem státní stavební služby a 
pak ministerstva veřejných prací, kde pracoval jako vedoucí oddě-
lení pro stavební látky a speciální nosní stavební konstrukce, 
pro zkušebnictví a normalizaci. Byl členem domácích i zahranič-
ních organizací a díky odborným a jazykovým znalostem účastníkem 
četných zahraničních kongresů a symposií. Výčet této úřední a 
mimbúřední činnosti je takřka nepřehledný, je to však jen jedna 
stránka jeho široce rozvinutých zájmů. 

Své studentské mládí ztrávil v městě bohatém na architekto-
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nická díla starých dob - v Kutné Hoře. První mladistvé dojmy 
jéou mohutné a trvalé. Podiv přechází ve znalost, z té pak 
vzniká láska a Činnost, nadšení. Ing. Adolfa Janouška toto 
nadšení provázelo po celý jeho dlouhý a pilný život jako hlu-
boká spodní lyrická složka jeho duchovního fondu. Uplatňoval 
je neúnavně prakticky v rámci svého zapojení do činnosti státní 
památkové péče, jako obvodní konservátor pro Prahu 6 a zejména 
ve svých funkcích ve vedení našeho Klubu Za starou Prahu, kde 
projevil vzácné zkušenosti technické i památkářské, prohřáté 
láskyplnou péčí o naše hlavní město. I mimo rámec Klubovní prá-
ce konal přečetná místní šetření, měření, fotografování a zakres-
lování. Byl znamenitým exaktním architekturním kreslířem. 

Zůstal věrný Praze a Klubu Za starou Prahu až do vysokého 
stáří. Čest jeho památce i dílu. 

Bohumír Kozák 

J O S E F D O B I Á Š 

Neočekávaně nás zastihla 20.1.1972 zpráva o náhlém odchodu 
velkého učence a dobrého člověka Akademika-universi tniho profeso-
ra PhDr. Josefa Dobiáše DrSc./nar. 26.9.1888/. Jeho život byl 
naplněn pečlivou a namáhavou prací takového rozsahu a hloubky* 
jak tomu bývá málokdy. Jeho pracovní obory byly starověké dějiny, 
antická numismatika, a české dějiny středo a raného novověku. Ne-
zůstal však nikde .na povrchu jednotlivých otázek. Jeho velké i 
drobnější práce byly vždy přínosem k poznání dané otázky, přínoseo 
trvalé hodnoty a zhusta i základní ceny. Jmenujme na prvním místě 
alespoň některé jeho spisy : Dějiny římské provincie Sýrie /Praha 
1924/, Dějiny československého území před vystoupením Slovanů 
/Praha 1964/ a velké, dnes šestisvazkové Dějiny královského města 
Pelhřimova a jeho okolí /Praha 1927-1957/. Ti, kdo se obírají 
dějinami historiografie, mají v dobré paměti jeho spis o starově-
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kém dějepisectvi /Praha 1948/t který podává v nezvyklé šíři 
a hloubce syntetický obraz starověké historiografie spolu se 
zevrubným hodnocením. Jeho zásluhy vědecké však budou zhodnoceny 
jistě na jiném místě a mnohem důkladněji. Nám stačí jen tento 
povšechný výčet k tomu, abychom si uvědomili jeho význam jako 
vědce. Jeho práci se dostalo vynikajících poct - byl členem 
mnoha významných učených společností, řádným členem českosloven-
ské akademie věd a mnoha vědeckých institucí v zahraničí* 

Láska k jeho rodnému městu Pelhřimovu, jeho dějinám a památ-
kám, prohloubená ještě v době jeho vysokoškolského studia v Praze 
přispěla k zformování osobnosti takřka výjimečné. Výborný vědec 
a pedagog /byl od roku 1920 nejdříve docentem a pak profesorem 
starověkých dějin na filosofické fakultě University Karlovy/ si 
dovedl najít Čas k tomu, aby se účastnil, pokud to jeho pracovní 
zaneprázdnění dovolovalo, činnosti nám tak důvěrně známé. Podílel 
se činně i na práci v oboru památkové péče, byl až do konce živo-
ta Členem Klubu Za starou Prahu a několik let jednatelem Domácí 
rady. 

V této souvislosti je si třeba připomenout jeho zásluhy 
o ochranu památek mimopražských, zejména pelhřimovských a plzeň-
ských. Není tomu ani tak dlouho, kdy se ještě dotazoval, co je 
v Klubu Za starou Prahu nového a litoval, že nemá dosti Času, 
aby sám přispěl svým podílem k jeho činnosti. 

Odešel vynikající vědec a čestný člověk. Zůstane trvale 
zapsán v paměti těch, kdo měli čest se s ním setkat. 

Vladimír Sakař 

F . M . B A R T 0 § 

Jeden z nejvýznamnějšich historiků, kteří se obírají pro-
blematikou husitství, prof. Dr.F.M. Bartoš, čestný Člen Klubu 
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Za atarou Prahu zemřel ve věku 83 let 12.května 1972. Narodil se 
5.dubna 1889 v Rychnově n/Kněžnou. Vysokoškolská studia absolvo-
val v Praze ( v semináři prof. V.Novotného na Filosofické fakultě 
Karlovy University) a na universitě ve Freiburku. Již jeho diser-
tační práce byla zaměřena k otázkám husitského období ( o Jakoub-
kovi ze Stříbra). V roce 1922 se habilitoval na tehdejší Husově 
bohoslovecké fakultě pro obor českých dějin. Od té doby byl je-
jím profesorem až djo svého odchodu na odpočinek. 

Jeho životni dílo je velmi rozsáhlé. Je sice věnováno převáž-
ně otázkám husitského období, ale přesto zasahuje i do ostatní 
problematiky českých dějin, zejména středověkých. Není snad význam-
nější osobnosti českých dějin od knížete Václava až po dobu takřka 
současnou, aby jí nevěnoval prof.F.M.Bartoš pozornost. Hlavní vý-
znam jeho práce však byl v objasňování otázek, souvisících s dě-
jinami husitství a české reformace vůbec. Některé jeho práce se 
dotýkají i problematiky dějin Prahy (např. Manifesty města Prahy 
z doby husitské revoluce, Praha 1932/ sep. z Sborních příspěvků, 
sv. VII/; Karlova Universita do Dekretu Kutnohorského v: Co daly 
naše země Evropě a lidstvu, Praha 1939 aj.). 

Nemalý význam pro studium dějin českého středověku maji jeho 
nejnovější práce o husitské revoluci (Husitská revoluce 1,11, Pra-
ha 1956 a 1966), které navazuji na jeho pojednání o Čechách v do-
bě Husově (Čechy v době Husově 1378-1415, Praha 1947). Shrnují 
vlastně výsledky celoživotního studia F.M.Bartoše o husitské re-
voluci od jejího počátku až do konce vlády bratrstev v zemi. Prá-
vě tu se projevil nejlépe jako autor velké synthesy, opřené o 
svědomité studium pramenů. 

Jeho práce byla po zásluze oceněna četnými vědeckými insti-
tucemi našimi i zahraničními i členstvím v celé řadě zahraničních 
učených společností a kollegií. 

Vladimír Sakař 
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ZÁJEZDY 

Důležitou složkou činnosti Klubu Za starou Prahu je pořádá-
ní zájezdů, jejichž pečlivá příprava a odborný výklad jsou oceňo-
vány všemi účastníky. 

R o k 1 9 7 0 

Presto, že jubilejní rok 1970 zatížil činnost Klubu náročný-
mi úkoly, byly uskutečněny Čtyři studijní zájezdy. 

První se konal 4.července a směřoval přes České Budějovice 
do památných. Doudleb, kde nás zajímal ranně gotický kostel sv. 
Vincence, postavený na slavníkovském hradišti nad Malší. U vchodu 
na hřbitov zaujala nás svojí nevšední uměleckou hodnotou kamenná 
"Pieta**. Snad jen náhodou zůstala neporušená, ačkoliv okolí je 
zanedbané a byl zde učiněn.i pokus vloupání do kostela. Hůře to 
dopadlo v ftímově, kde byly zcizeny tři figury z proslulých římov-
ských "Pašijí", jejichž skupíturálni výjevy jsou roztroušeny v 
terénu kolem obce. Dvě z uloupených soch byly sice vráceny, ale 
třetí zmizela v zahraničí. Déšt a rozblácené cesty znemožnily nám 
prohlédnout si* celou tuto kuriózní římovskou galerii. Museli jsme 
se spokojit jen s návštěvou kostela a ambitů, kde nás prováděl 
p.děkan a s prohlídkou nejbližši skupiny plastik v kapličce za 
zdí parku obklopujícího bývalou jezuitskou rezidenci. Dalším na-
ším cílem byla Zlatá Koruna. Po obědě ve starobylé vorařské a 
vodácké hospodě "li Lomozů" odebrali jsme se na prohlidku klášter-
ního areálu, jehož nákladná oprava dosud není skončena. X naší 
předem ohlášené výpravě průvodkyně i přes náš protest připojila 
další početnou skupinu, takže se potom v chrámových prostorách 
procházelo volně 80 až 90 osob, ačkoliv při zdech a kolem pilí-
řů byly na dlažbě rozloženy snadno zcizitelné řezbářské detaily 
opravovaných varhan a oltářů. Tak veliké množství návštěvníků se 
ovsem vymyká kontrole jediného průvodce. - Počasí nám nepřálo ani 
po odjezdu ze Zlaté Koruny. Gotické zříceniny kláštera v Kuklově 
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jsme si prohlíželi opět za prudkého deště* Zachovalejší Část 
budov využívá lesní správa k hospodářským účelům, ostatek ruin 
je zarostlý kopřivami a býlím, Bylp by záhodno provést zde histo-
rickoarcheologický průzkum a zříceniny stavebně zabezpečit. 

Pozdě odpoledne vysvitlo konečně slunce a proto cestou do Vodňan 
zastavili jsme se ještě na Lomci, abychom si obnovili dojmy z 
předchozí návštěvy tohoto poetického lesního zátiší. Do Prahy 
jsme se pak vraceli přes Písek a Dobříš. 

Druhý zájezd byl mimořádný a konal se až 28.srpna. Byl 
uspořádán ke stému výročí narození malíře Antonína Slavíčka a 
proto hlavním naším cílem byly Kameníčky na Českomoravské vyso-
čině. Z Prahy jsme jeli přes Čásl av do Žleb, kde jsme si prohléd-
li zámek, jehož romantickou přestavbou v polovině minulého stole-
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tí provedli B.Škvor a Fr. Schmoranc. 
V Ronově jsme vzpomněli památky krajináře Antonína Chittus-

siho a v Běstvině na úpatí Železných hor malíře Jindřicha Průchy, 
jehož slibný vývoj byl tragicky přerván první světovou válkou. 
Přes Sečskou přehradu a Hlinsko jsme jeli pak již přímo do Kame-
níček. Nejdříve jsme se podívali do kostela a potom jsme se zasta-
vili u hrobu prvofaráře Josefa Parduse, který byl vzorem k hlav-
ní postavě Raisova románu "Západ" - pátera Kalouse. Na odchodu 
jsme se setkali s pamětnicí Slavíčkova pobytu v Kameníčkách, od 
níž se účastníci dozvěděli mnoho zajímavých podrobností. Konfron-
tace Slavíčkových Kameníček se současnou skutečností, jak se dalo 
očekávat, přinesla pro většinu z nás určité zklamání. Dnešek se-
třel mnoho z tehdejší idyly krajiny i obce. Kostelík, pečlivě 
jinak udržovaný, je opatřen studeným šedobílým nátěrem místo 
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někdejéí vhodné komb.inace bílé a okru, byla přestavěna nebo byla 
zbořena mnohá rázovitá stavení, i domek, ve kterém Slavíček bydlel 
přestavbou změnil svůj původní vzhled. Místo cesty, známé všem,z 
obrazu "U nás" je asfaltka, byl vyporážen chlumek na obzoru a zmi-
zel i rybníček, ve kterém se zrcadlila načechraná Slavíčkova obla-
ka. Zastavení v Kameníčkách zakončili jsme vzpomínkou na ostatní 
malíře Vysočiny, zejména na samotáře Pr. Kavána a jeho "Vítanov-
ská tání", na Adolfa Kašpara, který svými mistrnými akvarely a 
Kresbami ilustroval "Západ", na neštastného epigona Slavíčkova 
Gustava Macouna, na Ferdinanda Engelmullera, Otu Bubeníčka, Oldři-
cha Ulažíčka a řadu•dalších, kteří přilnuli k tomuto drsnému koutu 
a z nichž mnozí učinili blízké městečko Svratku základnou pro své 
úsilí o umělecký přepis krás i duše Vysočiny. Na zpáteční cestě 
jsme zaleji do Malče, abychom si prohlédli památky na Františka 
Palackého a Dr.Fr.Lad.Riegra, které jsou zatím instalovány ve 
třech pokojích stavebně málo zajímavého zámku. Naši pozornost 
upoutaly především rodinné portréty a jiné obrazy, známé dosud nán 
pouze z reprodukcí. Zcela nás také zaujal procítěný výklad místní 
paní správkyně. Tento velmi úspěšný zájezd jsme zakončili večerní 
procházkou po Čáslavi, kde prožíval dětství a mládí náš předseda 
Dr.Kozák, který se našeho zájezdu v doprovodu své choti a syna 
též zúčastnil. 

Další zájezd - 5.září - směřoval přes Poděbrady na severo-
východ. První prohlídku jsme absolvovali v Chlumci nad Cidlinou, 
kde jsou konečně zpřístupněny interiéry zámku Karlova Koruna. Je 
v nich instalováno barokní uměni. Z Chlumce odjeli jsme do Hořic 
v Podkrkonoší, které prosluly nejen skořicovými trubičkami, ale 
hlavně kamenosochařským učilištěm, z něhož vyšla řada našich vyni-
kajících umělců. V galerii připojené k tomuto ústavu "poskytl" 
nám výklad průvodce-brigádník zarážejícím způsobem, svědčícím o 
naprosté nevědomosti. Nepříznivý dojem z Hořic byl záhy vyvážen 
návštěvou Památníku K.V.Raise v Bělehradě. Prostředí zámeckého 
parku, stavba býv.empirové oranžerie, ve které je Památník umístěr 
uspořádání exponátů i nadšení správce Památníku uspokojily všechny 
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účastníky. Horská silnička, vinoucí se údolími s chaloupkami, 
rozsetými po stráních kolem, přivedla nás do podkrkonošského 
městečka Pecky. Nejdříve jsme si prohlédli kostel, jehož zvláštní 
pozoruhodností je reliéfní křížová cesta, vsazená vně do kostel-
ní zdi, snad dílo J.Lederera, kterému je připisována i architek-
tura obou oltářů. Vzpomněli jsme zde též hrdinství lidického 
faráře P.Stembery, který se' v Pecce narodil. Hlavní náš zájem se 
ovšem soustředil na hrad Pecku a jeho někdejšího pána, vzdělaného 
velmože Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, popraveného roku 
1621 na Staroměstském náměstí. Hrad byl nedávno opraven a v síních, 
které zastřešením paláce byly zabezpečeny, bylo instalováno muzeum. 
Z hradu otevřela se nám vyhlídka na všechny strany, i na hřeben 
Krkonoš. - Z Pecky jsme jeli do Nové Paky, kde však jsme si muse-
li odříci návštěvu muzea v domě známé výtvarnické rodiny Suchardů, 
nebol celá budova je v rekonstrukci. Zato tím podrobněji jsme si 
prohlédli kostel u býv. kláštera Pavlánů, jehož barokní architek-
tura, typu chrámu sv. Markéty v Břevnově, tvoří městskou dominan-
tu. Znamenitostí kostela jsou dva oltářní obrazy Petra Brandla. 
Na závěr zájezdu vyjeli jsme ještě na Horu Tábor u Lomnice nad 
Popelkou, která je již od husitských dob poutním místem, jak 
ostatně napovídá její pojmenováni.Naše očekávání panoramatického 
rozhledu odtud se však nesplnilo, nebol nastávající podvečer 
zakalil Krkonoše i Jizerské hory závojem mlhy. 

Trasa posledního našeho zájezdu v roce 1970, který se konal 
19. září, vedla do Středního Povltaví. Jeli jsme pres Tábor na 
Opařany a odtud jsme odbočili na Stádlec. Zde trávil poslední lé-
ta svého života vynálezce a přítel Edisonův inž. František Křižík. 
Jeho pobyt vtipně připomíná původní oblouková lampa, zavěšená na 
průčelním štítu zámečku, kde sídlil,- Potom jsme zastavili na hra-
dě Dobronicích, jehož zříceniny se rozkládají na skalnatém návrší 
nad Lužnicí. - Odtud zamířili jsme k starobylé Bechyni. Do zámku, 
který dal přestavět Petr Vok z Rožmberka nebyl nám vstup povolen. 
Prohlédli jsme si však děkanský kostel a gotický areál bývalého 
kláštera Minoritů, kde nás prováděl místní konzervátor památkové 
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péče. - Z Bechyně jsme odjeli.do Koloděj nad Lužnicí, abychom 
se podívali na nedávno opravený zámek, který je nyní využit ja-
ko depozitář Národního muzea. - Krátce po poledni jsme přibyli 
do Týna nad Vltavou, jež se stal poslední "štací" patriarchy 
českých loutkářů Matěje Kopeckého. Zemřel sice roku 1847 v soused-
ních Kolodějích, ale pohřben byl v Týně nad Vltavou. - V odpoled-
ních hodinách jsme přijeli do Albrechtic, jež jsou známy neobvyk-
lou výzdobou hřbitovní zdi. Je členěna lichými půlkruhovými arká-
dami, na nichž jsou veršované epitafy faráře Víta Cízy a lidové 
malby F.Mikuly. Skutečný umělecký poklad je však skryt uvnitř 
nenápadného románského kostela sv. Petra a Pavla. Jeho apsida je 
celá pokryla překrásně barevně laděnými freskami z počátku 13. 
století.- Konečným naším cílem byl hrad Zvíkov. Zde nás očekávala 
mladá vysokoškolská studenta, jejíž výklad i milé vystupováni by-
ly vzorem průvodcovské služby. Restaurační práce na hradě dosud 
pokračuji a jsou prováděny odborně a citlivě. Je proto naprosto 
nepochopitelné, s jakým nevkusem je vybavena tzv. "svatební síň", 
používaná k dnešním obřadům. Domněle"gotický"nábytek, trůn pro 
oddávajícího, polštáře a koberce z umělé kožešiny, hranička březo-
vých polen v krbu a kaktusy /!/ v kořenáčích mají podle naivních 
představ navozovat středověkou atmosféru. Také vyhlídka s plošiny 
Černé věže nás neuspokojila. Vysoké holé břehy jezera, zátočiny 
se zahnívající a žabincem zarostlou hladinou nijak majestátu něk-
dejšího královského hradu nepřispívají. Technicky náročné vodní 
dílo orlické zdrže vynutilo si dokonalá přemostění, avšak ani 
obdiv nad směle klenutými mosty, ani jízda po nich nemohly přemoci 
náš smutek nad ztrátou přirozené krajinné krásy soutoku Vltavy a 
Otavy. Teprve uklidňující podvečer a poetická procházka zámeckým 
parkem na Orlíku nás usmířily s touto oběti civilizace. Unaveni 
množstvím zážitků nastoupili jsme návrat do Prahy. 
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R o k 1 9 7 1 

V roce 1971 podnikli jsme pět studijních zájezdů. 
První se konal 19.června. Přes Poděbrady, Jičín a Lomni-

ci nad Popelkou zamířili jsme do kraje MZapadlých vlastenců" 
Na krátko jsme se zastavili v Semilech „Na Koštofranku". Je 
zde pochován otec Dr.F.L.Riegra, semilský mlynář-kovář Piko-
ra, na něhož Dr.Riegr složil „Kovářskou", Smetanovský hous-
lista, pak semilský regenschori Vedral, osmačtyricátník Sý-
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korá aj. - Ze Semil jsme jeli kolem památné Sejkorské kaplič-
ky do Božkova, kde jsme prošli jeskyněmi, které jsou rozmani-
tější a bohatších Koněpruských, ale do barokního poutního 
kostela jsme se hedostali. Bylo zavřeno a tak viděli jsme 
„Bozkovskou madonu" z počátku 16.století jen z povzdálí mří-
ží u vchodu. Zastavili jsme se také u hrobu kněze-buditele 
P.F.Koubleho, známého z Raisových „Zapadlých vlastenců" jako 
kaplan Chvála. Koublův rodný domek zahlédli jsme již při pří-
jezdu do Božkova. - Do Vysokého nad Jizerou - Raisova Větro-
va, přijeli jsme za hustého deště. Na doporučení MNV měli jsme 
připravený oběd v bývalé Kramářové vile, kde je nyní zotavov-
na ROH. Tato honosná stavba nezapadá však dobře do prostého 
horského prostředí. Vulmi mile nás. přijala ředitelka vlasti-
vědného muzea, která nás pak prováděla sbírkami. Zaujaly nás 
především památky na počátky lyžařství a ještě více rozměrný 
„chodící" betlém, který' svoji rozkošnou naivitou, barevností 
a pohyblivostí i zvukovými efekty prsdčí známý betlém t řebe-
chovický. Nahlédli jsme také do muzejního depozitáře, ve kte-
rém byl soustředěn materiál k chystané výstavó ..Rýbrcouiů". 
Je škoda,že nepochopením některých Činitelů lidová výroba 
těchto tradičních suvenýrů zanikla a že místo nich se nabíze-
jí ke koupi tuctové figurky. - Paseky nad Jizerou v „Zapad-
lích vlastencích" Pozdětin, mizely v cárech mraků a v husté 
cloně defite. Z uchvacující vyhlídky na Krkonoše nebylo nic, 
Jen letmo jsme se podívali na hrob kantora a houslaře Věnces-
lava Metelky - Raisova kantora Čížka a již jsme před deštěm 
pospíchali do Metelkova Památníku, kam nás uvedl nástupce Me-
telkův, nynější pan řídící. Jeho výklad byl vskutku hodný „za-
padlého vlastence". Zaujal nás svojí srdečností a nadšením nato-
lik, že jen neradi jsme se loučili. - Odvážnou serpentinou jsme 
sjeli do údoli Jizery a sledujíce až k mostu její prudký tok, 
zamířili jsme k Jilemnici. Zde jsme navštívili velmi dobře 



- 116 -

instalované muzeum Krkonoš,umístěné v bývalém Harrachovském 
zámku. Také zde jsme byli spokojeni výkladem ředitele muzea. 
Kromě expozice lyžařství uviděli jsme další dva zajímavé bet-
lémy, kolekci stříbrných cechovních štítků a mnoho jiných hod-
notných exponátů. Rovněž expozice literární se známými jmény 
spisovatelů Sír, Weis, Havlíček aj. upoutala se souborem obra-
zů Františka Kavána, který se narodil v blízké Vichové r.1866, 
Do Prahy jsme se vrátili opět přos Jičín a Poděbrady. 
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Druhý náš zájezd - 3.Července - směřoval přes české Bu-
dějovice do nejjižnčjši oblasti Čech. Podle programu učinili 
jsme první zastávku v Českém Krumlově, abychom se krátce po-
dívali na panoráma města z vyhlídkové terasy při nové státní 
silnici. Malebným údolím Vltavy jsme pak pokračovali v cestě 
na Rožmberk. Starobylé městečko v podhradí působí tristně svo-
jí zanedbaností. Snad proto, že prý se má stát obětí další 
vltavské kaskády. Hrad Rožmberk, přes četné přestavby v mi-
nulosti, je stavebně dosti zajímavý a je v dobrém stavu. Vniti 
ní zařízení však většinou nese pečet nevalného vkusu posled-
ních jeho držitelů. Také zde se snaží hradní správa zvýšit 
návštěvnost vycházením vstříc senzacechtivosti. V noci tu prý 
chodí „bílá paní1* a skučí najatá strašidla. Nás překvapilo ro< 
kokově krojované duo - flétna a kytara -, hrající dobové skla< 
by. Velmi hodnotný výklad podala nám opět mladá studentka-bri* 
gádnice. - Z Rožmberka odjeli jsme do Vyššího Brodu, jehož 
klášter je proslavený knihovnou a hrobkou rožmberského rodu. 
Je zde pochován i poslední Rožmberk Petr Vok. Bohužel pro-
hlídka tohoto klenotu jihočeské gotiky byla spěšná a výklad 
byl podán řemeslně. - Z Vyššího Brodu jsme jeli k Lipenskému 
jezeru a ve Prymburku jsme odbočili do Kájova. Původně gotic-
ký kostel v této malebně položené obci chová dva klenoty řez-
bářského uměrií - madonu z doby kolem roku 1500 a v kapli hlu-
boký relief Smrt Panny Marie.- Návštěvou Kájova jsme vlastně 
vyčerpali program našeho zájezdu. Na zpáteční cestě pře6 Pra-
chatice jsme se ještě zastavili v Bavorově, kde náš člen P. 
František Hobizal uspořádal pro nás opět výstavu vzácných 
monstrancí a kalichů. Do Prahy jsme se vrátili přes Písek a 
Dobříš. 

° Třetí náš zájezd v roce 1971 se uskutečnil až 4«září. 
Za slunného počasí jeli jsme přes Slaný a Terezín do Doksan, 
kde jsme sice již jednou byli, ale temnější bývalý klášter 
premon8trátek vždy stojí za prohlídku. Tentokrát nás prová-
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dél románskou kryptou a kostelem novy administrátor, jehož 
výklad byl velmi pečlivý. Litovali jsme, že jsme se nesetka-
li rovněž s p.proboštem, který je naším dlouholetým členem. 
Rozsáhlý klášterní areál je využíván státním statkem, vidi-
telně k neprospěchu této vzácné architektonické památky. -
Z Ooksan zamířili jsme přes Lovosice hlubokým labským údolím 
do Ústí a odtud do Stadic. Teprve zde svítilo slunce opět 
napino, nebol okolí Ústí nad Labem se dusí pod příkrovem smo-
gu z chemických továren. Před Maxovým pomníkem Přemysla Oráče 
připomenuli jsme si tuto národní legendu a pohovořili jsme o 
jejím historickém významu. Přístup k pomníku, který kupodivu 
bez úhony přečkal okupaci, je pěkně upraven. K polednímu jsme 
dorazili do Teplic. Prošli jsme historickou částí města a 
lázeňským parkem a vzpomněli jsme pobytu některých významných 
osobností, které Teplice v minulosti hostily. Mezi nimi i Jana 
Jeníka z Bratřic, který zde byl za tzv. „bramborové vojny" 
v roce 1778 posádkou.- Z Teplic jsme odjeli k úpatí Krušných 
hor do Bohosudova, kde nás v kostele vystavěném od Broggiů 
na počátku 18.století uvítal místní administrátor neobvyklým 
způsobem - hlaholem zvonů a varhanním preludiem,reprodukova-
ným z magnetofonového pásku. Rovněž proslov vysvětlující his-
torii stavby a upozorňující na jednotlivé památky byl.nahrán 
za podbarvujícího doprovodu varhan. Kostel i ambity jej obklo-
pující se nyní postupně opravují. Celek je architektonicky vel-
mi zajímavý, přesto, že fresky al'secco v ambitech nemají val-
nou uměleckou hodnotu.- Na zpáteční cestě zastavili jsme se 
ještě pod impozantní Milešovkou a podvečer jsme se prošli par-
kem Libochovického zámku. Pak již bez zastávky-jsme se přes 
Budyni a Veltrusy vrátili do Prahy. 

čtvrtý zájezd - 18.září - s názvem „Po stopách Jana Je^ 
nika z Bratřic" byl uspořádán k 125.výročí tohoto vlastenecké-
ho důstojníka doby obrozenecké. - Z Prahy jsme vyjeli do nové 
dálnici na Benešov a odtud do Chotyšan na Podblanicku, kde v 
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kostele sv.Havla je Jeník z Bratříc pohřben v hrobce Vratisla-
vů Votických, U náhrobku s jeho jménem, který je vezděn na 
epištolní straně kněžiště, byl učiněn vzpomínkový projev, po 
němž následovala prohlídka kostela a jeho bezprostřední okolí. 
Nepříznivě na nás působilo, že rokokový pavilon ve zpustlé 
zámecké zahradě, na kterém ještě před několika lety byly dobře 
patrny malby, je nyní v rozvalinách. Barokní zámeček pak místní 
JZD svépomocí přestavuje pro své účely. Nebyl to sice po strán-
ce památkové objekt zvlášt významný, bude však škoda, poruší-li 
tato přestavba jeho slohový ráz. - Na cestě z Chotyšan zasta-
vili jsme se na- občerstvení ve Vlašimi,načež jsme odjeli do 
Kondrace, kde nás na prahu románského kostelíka očekával náš 
člen P.Koriszta. Jako žák prof.Cibulky, nás po stránce odborné 
dokonale seznámil s dějinami a stavebním vývojem této významné 
památky. Upozornil nás též na nutnost oprav a požádal Klub o 
pomoc, zejména v tom, aby bylo zabráněno zasypání příkopu za ' 
kostelem, který byl pravděpodobně součástí původního obranné-
ho zařízení. Po srdečném rozloučení jsme odjeli do Načeradce, 
jehož v základě románský kostel jsme si také prohlédli. Po 
obědě jeli jsme přes Uezilesí,kde Jeníkův praděd Svatoš měl 
svobodnický statek, do Bratříc, odkud podle Strahovské ruly 
rod Jeníkův pochází. Podle tohoto dokladu drželi Jeníkové 
grunt č.9, jehož stavení, zřejmě v původním stavu, bylo před 
nedávnem k svému neprospěchu Nzmodernizováno". Náš příjezd oo 
Bratříc vyvolal neočekávaný zájem několika místních občanů, 
avšak slibně se rozvíjející besedu s nimi museli jsme pro ne-
dostatek času ukončit a pokračovat v cestě.- Přes Těchobuz,zná-
mou pobytem Bernarda Bolzana a z Pamětí babičky Kavalírové,od-
jeli jsme do Radvánova. Zámeček, ve kterém se Jan Jeník z Brat-
říc 6.1.1757 narodil, byl několkrát přestavěn, naposled ve slo-
hu pozdní secese. Na průčelí je zasazena pamětní deska Jeníko-
va 8 jeho fiktivní podobou od jihočeského sochaře Klímy. V zám-
ku se nezachovaly žádné památky, neboC majitelé zboží se často 
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střídali. Dnes je nepřístupný.- Další naše zastávka byla v Mla-
dé Vožici, kam jsme přijeli se zpožděním. Přesto však byla naše 
výprava uvítána městským rozhlasem* Prohlédli.jsme si sbírky 
městských památek, jež jsou umístěny v rodném domě historika 
Augusta Sedláčka* Je tady svým uspořádáním ojedinělá expozice 
Jenikian a sbírka obrazů Oty Bubeníčka, který v Mladé Vožici 
po léta působil a je na zdejším hřbitově pochován. Přes Su-
doméřice a Borotín přijeli jsme do Střezimíře,kterou podědil 
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Jan Jeník z Bratříc po svém strýci Ualovcovi,jak je též známo 
z Jiráskovy idylické povídky „Bílý oficír". V zámečku je nyní 
zdravotnické středisko. Dík tomu je budova v dobrém stavu, ale 
zahrada kolem je zcela zpustlá. Příznivá nálada umožnila nám 
neplánovanou prohlídku střezimířského gotického kostelíka,před 
nímž stojí mohutná lípa - pamětnice Jana Jeníka. Pro nastalý 
dešt museli jsme ustoupit od prohlídky barokních teras zámecké-
ho parku ve Smilkově a přes Votici a Benešov vrátili jsme se do 
Prahy. 

Poslední zájezd tohoto roku konal se 9,října a byl pod-
niknut mimo stanovený program.- Z Prahy jsme odjeli přes Beroun 
do Hořovic, kde jsme si prohlédli barokní zámek a prošli jsme i 
parkem, který uzavírá brána v podobě slunce. Z Hořovic jeli 
jsme přes Komárov, z jehož železáren vycházely v minulém stole-
tí umělecké odlitky pomníků, hřbitovních křížů, ozdobných mří-
ží i drobných předmětů, mnohdy téměř filigránského vzhledu. -
Za Komárovém přivedla nás okresní silnice do oblasti rozleh -
lých brdských lesů. Projíždějíce touto poměrně málo osídlenou 
krajinou, zastavili jsme se ve Strašících, kde jsme navštívili 
gotický kostelík s nástěnnými malbami z doby kolem r.1400. 
Poněkud obtížná byla další jízda lesní cestou, vedoucí pod 
zříceninami hradu Lopata, po níž jsme pak přijeli do SEáhlav.-
Po obědě jsme si prohlédli kouzelné interiéry zámku Kozel a 
galerii soch Karla Dvořáka, která je instalována v bývalé jízdár-
ně. Výklad, který nám o -zámku podal penzista-brigádník, měl 
velmi dobrou úroveň. Park kolem zámku lákal svojí podzimní 
nádherou k delší procházce. Ve Starém Plzenci nás očekávali 
dva místní kulturní pracovníci, vyslaní MNY, aby nás provázeli. 
Zhostili se svého úkolu dokonale a pozvali nás k návštěvě na 
příští rok se slibem, že nás provedou po někdejším hradišti a 
že s námi zajedou na hrad Radyni. Odjížděli jsme neradi a té-
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měř již za soumraku. Do Prahy jsme se vrátili plzeňskou silnicí 
přes Rokycany a Zdice. 

Všechny studijní zájezdy v roce 1970 a 1971 opět orga-
nizačně připravil a vedl.Uiloš Endler, který také poskytl 
účastníkům potřebný výklad cestou a všude lam, kde nebylo míst-
ních průvodců. 

Klub Za starou Prahu hodlá pro své členy a hosty napříš-
tě pořádat hodnotné studijní zájezdy a předsednictvo doufá,že 
přízeň, kterou členové těmto podnikům svojí účastí projevili, 
zachovají i nadále a že zároveň pomohou naše zájezdy propagovat. 



Prof.Dr.Hugo Rokyta : "Die bomischen Lander" 

Autor, člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu, pražský 
umělecký a literární vědecký pracovník a profesor salzburské 
university, vydal v roce 1970 v nakladatelství St.Peter v Salz-
burku pozoruhodné dílo :"Die bomischen Lander", objemnou práci 
o urbanistických a stavebních památkách, literárních a všeobecně 
kulturních vztazích Čech, Moravy a Slezska ke kulturám ostatních 
evropských zemí a národů. 0 humánním postoji autorově k tématu 
svědčí nejen obsah, ale i motto, jímž je dílo uvedeno. 

Obsah je rozdělen na části o Praze, Čechách a Slezsku, kde 
v abecedním pořadu uvádí v hutné zkratce významná místa a objekty 
českých zemí, jejich historii, stavební a slohový vývoj, kulturní 
a literární vztahy se zvláštním zřetelem k zájmu kultivovaného 
čtenáře, pro něhož je dílo určeno. Je to četba velmi poutavá, 
která poví i českému čtenáři mnoho zajímavého a dosud neznámého. 

Výprava díla je přímo knjhomilská, texty provázeny bohatým 
obrazovým materiálem. Dílo je doloženo bibliografií užitých pra-
menů, jak si vyžádal bohatý všestranný obsah. 

B.K. 

V.V.Štech : Za plotem domova 
/ V edici Vzpomínky vydalo nakladatelství Československý spiso-
vatel 1970/ 
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Od prvního dílu se liší druhý díl vzpomínek V.V.Štecha 
hlavně tím, že v něm p.profesor vypráví převážně o svém studij-
ním pobytu v cizině. Kromě krátké episody nenadálého "odskoku" 
z Německa zpět do Prahy, kterou autor podává po několika prvních 
stránkách, je sedm dalších kapitol věnováno jeho zahraničním ces-
tám, universitnímu studiu v Berlíně, jeho putování za Rembrandtem 
do Holandska, pobytu v Paříži a zastavením v Římě, Florencii, Ra-
veně a v Benátkách. Knížka je nabita dojmy a postřehy, do nichž 
se prolínají hluboké úvahy o poznání podstaty a smyslu umění 
s reminiscencemi na zajímavá setkání, např. v Berlíně s bratry 
Čapky, v Paříži se sochařem Bourdellem apod. Bohatství všech těch-
to autorových zážitků nelze v několika řádcích, jež jsou recenzi 
zde vyhraženy, podrobněji uvádět. V závěrečné kapitole "Doma" vra-
cí se pak autor do pražského, tehdy ještě provinčního prostředí. 
Pozornému čtenáři poskytuje tato svým způsobem výjimečná knížka 
vzpomínek mnoho k zamyšlení, navíc nevšední požitek z četby. 

U.E. 

Svatopluk Šebek a Jana Hrabětová : Soupis památek okresu Nymburk-
díl 1., část 1 
/Vydalo Oblastní muzeum v Poděbradech r.1971/ 

Knížka je příkladnou ukázkou regionální památkářské litera-
tury, nejen svým přehledným soupisem památkových objektů, dopro-
vázeným 12 tabulemi informativních kreseb a fotografií, ale zejmé-
na úvodními statěmi, určenými pro poučení nejširších vrstev zájem-
ců. Jasně, srozumitelně a bez zbytečných slohových příkras je v 
nich vymezen pojem památky, vysvětleny památkové zákony a z nich 
vyplývající povinnosti a práva, popsaná je tu též organizace pa-
mátkové péče a závěrem zdůrazněna nutnost obecné výchovy k správ-
nému vztahu k památkám. Tím se řadí "Soupis památek okresu Nym-
burk" čestně k nejlepším instruktážím lidovýchovného zaměření, 
které až dosud byly u nás vydány. 

M.E. 
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Jaroslav Herout : Prahou deseti staletí - Přehled stavebních 
slohů 
/Vydalo nakladatelství Orbis v edici Pragensia 1972/ 

Obsah nové Heroutovy knihy vystihuje nejen vhodně zvolený 
název a podtitul, jež doplňují informace na záložce, ale zejména 
autorův úvod, vysvětlující účel knihy, kde na závěr výslovně uvá-
dí, že jde vlastně o obměnu jiné jeho, před časem vyšlé knihy 
"Staletí kolem nás", nyní však zaměřené výhradně na Prahu. Svižně 
a srozumitelně psaný text jo provázen opět množstvím názorných 
kreseb a fotografií, které budou jistě vítanou pomůckou, zvláště 
pro ty čtenáře, jež se' zajímají o pražské památky i po architek-
tonické stránce. A v tom právě spočívá jedna z předností této 
knihy, nebol usnadňuje čtenáři, aby si při procházce Prahou ově-
řil své teoretické poznatky přímo na památkových objektech. Autor 
tím znovu projevil se zdarem snahu o výchovu co nejširší veřej-
nosti k porozumění pro památky, jež je základem preventivní péče 
o ně. Není proto pochyby, že se dr.Herout svojí novou výchovnou 
knihou opět zavděčil všem, kdož si památek váží a upřímně usilují 
o jejich ochranu. 

M.E. 

Bohumír Kozák-Emanuel Poche : Praha - kamenný sen 
/Vydalo nakladatelství Orbis v edici Pragensia r.1972/ 

Po úspěšné publikaci "Poklady pražské architektury" vyšel 
další soubor Kozákových kreseb pražských vedut a motivů, opět 
s výstižným slovním doprovodem Dr.Em.Poche. Autor obrazové knihy, 
Ing.arch.Dr. Bohumír Kozák, citlivé shromáždil 96 kreseb tužkou 
a 11 kreseb voskovými pastelami, jež jsou vesměs podány jeho 
typickým, kresebně přesným rukopisem, s velkým smyslem jak pro 
malířsky náladový účin, tak i pro arcgitektonický detail. Před-
ností souboru jsou též četné pohledy a objekty, které dosud ne-
byly výtvarně zachyceny a působí překvapivě svojí objektivností. 
Pečlivá reprodukce měkkého materiálu, jakým je tužka, nestírá 
nijak kouzlo originálů a činí z této publikace reprezentační tisk, 
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vhodný jako dárek pro milovníky Prahy i jako hodnotný suvenýr 
pro cizince, pro néi jsou v knize připojena resumé v pěti ja-
zycích. 

M .E. 

V.V,Stech: Procházky Prahou 
/Vydalo nakladatelství Olympia, 1972/ 

Vyprávění p.profesora Stecha, které před časem vysílala 
Čs.televize, vzbudilo v nejáirších vrstvách televizních diváků 
ohlas tak veliký, žo mnozí upřímně litovali, když tento seriál 
skončil. Jeho úspěch byl podnětem k šEastnému rozhodnutí vydat 
hovory s p.profesorem v knižní úpravě. Tak vznikla útlá,okouz-
lující knížka, obsahující šest promluv s doslovem a doplněná 
řadou fotografií pražských motivů. Bylo by omylem se domnívat, 
že se jedná o obvyklého průvodce Prahou, spíše možno říci, že 
ie to óda na milované město, neboi moudrost stáří, bohatství 
vědomostí a hloubka citu vytvářejí zde podmaňující celek, v 
němž autor - umělecký historik, estét i pamětník - s básnickou 
invencí vystihl genia loci tisícileté Prahy. Knížka působí stej-
ně bezprostřodně jako mluvené slovo a nelze ji číst bez jakéhosi 
slavnostního dojetí. 

M .E • 
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