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: ZA STAROU PRAHU : 

Navlhlé bedny 
s Hypšmanovým 
modelem Malé Strany 
a Hradčan se suší na 
liduprázdném Karlově 
mostě dne 19. srpna 
2002. 
Foto Kateřina Bečková 

Stav napouštění bazénu Kampa dne 13. srpna 2002 kolem 18 hod. 
Tedy cca 20 hodin před kulminací. Pohled z půdy Juditiny věže. 
Foto Kateřina Bečková 
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CO TAKÉ VYPLAVILA VELKÁ VODA 

Stalo se to, co se jednou už stát muselo. 
Přišla velká voda. Z půdního okénka Juditiny 
věže jsme v úterý 13. srpna ještě i po policej-
ním uzavření oblasti a evakuaci obyvatel sle-
dovali neuvěřitelné stoupání vody na Kampě. 
Když jsme pak toho dne vpodvečer pozorova-
telnu na věži opouštěli, netušili jsme, že má 
Vltava ještě téměř dvacet hodin do kulmina-
ce, že se dalších šest dnů přes policejní zátaras 
do Juditiny věže nedostaneme a že stoletá voda 
očekávaná s jistou dávkou zvědavosti z nepo-
znaného bude ve skutečnosti mnohem hro-
zivější vodou pětisetletou, o seznámení s níž 
není co stát. 

Důsledky povodně mají různé podoby. Jsou 
postiženy majetky lidí, jejich psychika, jejich 
životní jistoty. O tom se mluví a píše v první 
řadě. Zároveň vyvěrají na povrch i výčitky 
a bezhlavé hledání viníků. Mezi obviněnými 
se na chvíli ocitli překvapivě i památkáři, 
když ministr kultury Pavel Dostál prohlásil: 

„Památkáři volili katastrofální vítězství idejí 

nad rozumem" (Deník Právo 21.8.2002). Tam-
též jsme se také dozvěděli, že je obludné, když 
je památkář členem vedení Klubu Za starou 
Prahu, protože piý jde o střet zájmů. Tuto myš-
lenku rozvinul dále pan ministr v rozhovoru pro 
Lidové noviny dne 29.8.2002. Protože tento 
úvodník píši po uzávěrce, kdy mělo být toto 
číslo Věstníku dávno v tisku, a spor je zřejmě 
teprve před kulminací, vrátíme se k němu po-
drobně v dalším čísle Věstníku. Nyní alespoň 
na prvním místě zařazujeme věcné konkrétní 
informace o údajné uiněpamátkářů na zatope-
ní Kampy, které jsme shromáždili a zveřejnili 
jako jejich obhajobu na tiskové konferenci dne 
26. 8. 2002. My máme totiž s památkáři zájmy 
a poslání zcela shodné a mezi shodnými zájmy 
ke střetu přece nedochází! A naopak: kdo, proč 
a z jakého zájmu se snaží mezi nás a památká-
ře postavit bariéru? 

Kateřina Bečková 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2002: 
PhDr. Kateřina Bečková- předsedkyně 

Prof. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr- místopředsedové 
Richard Biegel [jednatel), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš, Marek Foltýn (pokladník), Mgr. Kateřina Hanzlíková, 

Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kasička, Ing. arch. Martin Kríse, 
Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), Michal Patrný (správce fotoarchivu}, 

Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch Helena Polívková, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav Švácha, 
PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář), Ing. arch. Jaroslav Vokoun - členové 

Milan Patka, Ing. Jiří Novák- revizoři 

Jednání Domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 17,30 hod. 
v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu. 
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA ZÁŘÍ AŽ PROSINEC 2002 

HOVORT O PRAZE 

304. 11. záři 
Novinky Národního muzea na zámku Sidonie Nádherné 

ve VrchotovýchJcuwviach 
PhDr. Helga Turková, 

Aktualita o povodních 
Ing. arch. Josef Hyzler 

305. 9. října 
Klub Za starou Prahu vyráží do Evropy 

Nejnovější aktivity Klubu ve Velké Británii a Francii a další aktuality. 
Informují členové Domácí rady Klubu. 

306. 13. listopadu 
Paměti architekta Jana Sokola. 

Vzpomínají synové Prof. Jan Sokol, PhD., CSc. a Václav Sokol 

307. 11. prosince 
Významné osobnosti a důležité událostí, v Praze. 

17. pokračování 
Doc. Dr. Václav Huňáček, CSc. 

Přednášky uvádí PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu. 

Přednášky se konají vždy ve středu od 18 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy 
Národního muzea, foyer v přízemí (chodba vlevo). Václavské nám. 68, Praha 1. 

Stanice metra Muzeum, trasa A, C. 
Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea 

a Městskou knihovnou v Praze - Obvodní knihovnou v Praze 5. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ročník XXXII. (III.), číslo 3/2002 
založeno 1910, přerušeno 1954. obnoveno 2000 

Vychází třikrát ročně. 
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková 

ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák, Tisk: Hugo s. r. o. 
Číslo 3/2002 mělo redakční uzávěrku 15.8.2002. 

Číslo 1/2003 vyjde v lednu 2003. 

Vydání časopisu bylo podpořeno flimnftwím příspěvkem Ministerstva kultury ČR 
a grantem Magistrátu hlav. města Prahy. 
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mailto:kzsp@mail.cz
http://klubovni.misto.cz
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PAMATKARIA ZATOPENA KAMPA 

Podle novinových článků, zejména v deníku Právo (dne 17.8., 21.8., 24.8.), zavinili památkáři zatopení 
Kampy. Toto tvrzení je pro veřejnost velmi alarmující a navíc může štvavý tón článků ve veřejném 

mínění způsobit velkou nedůvěru vůči památkové péči jako takové, z níž se bude vzpamatovávat celá 
léta. Pokusilijsme se vyhledat v dokumentech nezkreslená fakta, která by vinu památkářů objektivně 

doložila nebo vyvrátila. Tyto informacejsme zveřejnili na tiskové konferenci 29. 8. 2002. 
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Prvotní Jiřích," který je však z našeho hlediska spíše „záslu-
hou" a hrdě se proto k němu hlásíme, mají na svědomí 
naši předchůdci z Klubu Za starou Prahu. V prvních dvou 
desetiletích 20. století vybojovali nejednu tvrdou bitvu za 
zachování původního pobřežního terénu části Malé Strany. 
Zabránili realizaci projektu zasypání Čertovky, výstavby 
vysokých nábřežních zdí a s nimi i řady činžovních domů, 
podobných těm, které vroubí i další pražská nábřeží. Jednali 
v zájmu zachování typického panoramatu Pražského hradu 
s Malou Stranou. I díky tomu byla Praha v roce 1992 shledá-
na hodnou zápisu mezi památky světového kulturního 
dědictví UNESCO. 

Současní památkáři nebránili protipovodňovým opa-
třením jako takovým, žádali jen, aby jejich technické prvky, 
které budou na Kampě a dalších místech zabudovány trvale, 
místo příliš nehyzdily. Dokládají to dokumenty, z nichž jsme 
vyčetli následující fakta. 

Záměr realizace protipovodňových opatření na Malé 
Straně (investorem je Hlavní město Praha, zastoupená 
odborem městského investora, projektantem Hydroprojekt 
a.s.) byl rozdělen do tří částí. 

Krotky: 
SPÚ HMP - Státní památkový ústav v hlavním městě Praze 

OPP MHMP - Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy 

SÚPP - Státní ústav památkové péče 

První část zahrnovala pobřeží od mostu Legií 
po Karlův most 

• Projektant v naposled předložené verzi (září 2001) vypouští 
z ochrany objekty Sovových mlýnů (vlastníkem je Hlavní město 
Praha) a Lichtenštejnského paláce (vlastníkem je Úřad vlády 
ČR). Důvodem pro vypuštění obou objektů je nesmírně vyso-
ká, řádové stamilionová, nákladnost realizace takovýchto 
opatření u objektů, které stojí prakticky ve vodě. 

• Mobilní protipovodňová stěna, dimenzovaná na ochranu 
před stoletou vodou, je vedena náměstím Na Kampě. Blok 
domů při Vltavě je chráněn mobilní stěnou pro dvaceti až 
padesátiletou vodu. 

• Podmínky SPÚ HMP v jeho odborném vyjádření 
(3.12.2001) formulují zejména požadavky, jak nakládat 
s historickými zdmi a dalšími stavebními prvky, které budou 
součástí protipovodňových opatřeni, celkově je vyjádření 
k projektu souhlasné. 

• Závazné souhlasné rozhodnutí OPP MHMP je vydáno 
21.12.2001. 
• Realizace opatření však byla plánována až v souvislosti 
se současně zpracovávaným projektem úprav parku na Kam-
pě, termín jeho realizace nebyl zatím přesně stanoven. 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 3 / 2002 5 

Druhá část protipovodňových cqwHTini 
zahnuté pobřežní úsek kolem ústí Čertovky. 

• Tento úsek je památkově nejspornější. Pod hlavičkou zá-
jmů protipovodňové ochrany zde vystupoval požadavek na 
vybudování pěší trasy podél Vltavy, jehož nezbytnou součás-
ti byl projekt nového mostu přes ústí Čertovky. Tento návrh, 
projednávaný v samostatném řízení, byl památkáři odmítnut 

• Projekt protipovodňové ochrany tohoto úseku, tedy způ-
sob uzavření Čertovky, zpracoval architektonický ateliér 
M.C A ve spolupráci s Hydroprojektem, a.s. ve dvou varian-
tách. Ke schválení byl předložen 23.1.2001. První varianta, 
která však byla památkáři ihned vyloučena jako nepřípust-
ná, se vracela k myšlence mostu či lávky přes Čertovku, 
druhá řešila uzavření koryta posuvnou stěnou z ocelové pří-
hradové konstrukce, která by byla v okamžiku ohrožení ho-
rizontálně vysunuta směrem k Hergetově cihelně. V klido-
vém stavu by byla deska součástí nábřežní zdi Vltavy nad 
soutokem s Certovkou. 

• Souhlasné odborné vyjádřeni SPÚMHMP bylo vydáno 
9.4.2001. 
• OPP MHMP si vyžádal navíc odborné vyjádření SÚPP, 
které bylo zpracováno 30.4.2001, a obě navržené varianty 
uzavření Čertovky shledalo nepřípustnými. Navrhuje vést 
protipovodňová opatření nikoliv po břehu, ale hlouběji, v uli-
ci U Lužického semináře. 

• Žadatel, q. Hlavní město Praha, zastoupené odborem měst-
ského investora, bylo s názorem SÚPP seznámeno a vzneslo 
písemné námitky. 
• Projednání problematiky si vyžádalo delší lhůtu, o jejíž 
prodlouženi OPP MHMP regulérně požádal. Závazné stano-
visko OPP MHMP z 13.12.2001 nakonec předložený projekt 
schválilo s několika podmínkami, které se týkaly především 
designu posuvné stěny a jejího ukotvení do nábřežní zdi. 

• Proti tomuto rozhodnutí podal dne 7.1.2002 SÚPP na MK 
ČRpodnětvřízení mimo odvoláni, kterývšaknemázhledis-
ka realizace prací odkladný účinek. 

Třetí část protlpovodňuyýuh opatření zahrnuje úsek mezi 
HeigetoroucihdnouaKtwáikuvým nábřežím. 

• V malostranské části tohoto 500 metrového úseku se ře-
šila realizace protipovodňové ochrany v souvislosti s dokon-
čovanou úpravou Hergetovy cihelny. Záměr byl předložen 
2.4.2001. 
• Závazné souhlasné rozhodnutí OPP MHMP bylo vydáno 
17.8.2001. 
• Stavba zpevněné zdi u Hergetovy cihelny byla dokončena 
v červenci 2002. Před kolaudací objektu provedl uživatel 
úpravu terénu a osazení pevné markýzy, které znemožňova-
ly nebo přinejmenším ztěžovaly osazení mobilního hrazení. 
Tato připomínka byla při kolaudačním řízení uplatněna 
ze strany zástupců SPÚ HMP i Povodní Vltavy. 

Závěrem lze k tomuto přehledu dodat: i kdyby památkové 
orgány urychlily projednávání předložených projektů, mohlo 
se jednat jen o nepatrnou časovou úsporu (týdny, měsíc). 
Projekt však měl postupně projít ještě územním a stavebním 
řízením, musela být zpracována podrobná projektová doku-
mentace a v rozpočtu města na jeho realizaci vyčleněny pro-
středky. Protože termín povodně pochopitelně nikdo neznal, 
byl celý další proces realizace projektu v klidu plánován 
naleta 2003 -2006. 

Kamenné přímé nábřeží Jako když střelí" bylo na Malé 
Straně projektováno kolem roku 1910. Neznamenalo by 
však jen ochranu před velkou vodou, ale také zasypání 
Čertovky a kompletní demolici budov v zátopovém území 
Reprodukce ze „ zvláštního otisku" Věstníku Klubu 
z roku 1911. 

Do současné doby byla též vydána památkáři souhlasná vyjá-
dření kprot^xm)dňovýmopatřemmvtěchto částech 
• Sedlec, Lysolaje (1999) 
• Smíchovské přístaviště s okolím (1999) 
• Karlin, Libeň (2000) 
•Holešovice (2000) 
• Hlubočepy, část Malé Strany na Praze 5, Smíchov (2001) 
• Pravý břeh Vltavy v Pražské památkové rezervaci 
(1998 a 2001) 

Realizovány byty úseky pouze na pravém břehu Vltavy 
po Josefov. 

Kateřina Bečkouá 

i <=D DOMY. JEŽ JSOU 
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HRANÍCE VELKÉ 
VODY R. 189G 

REGULAČNÍ CARA , 
NCWEHO NABREZÍ. 

CAPA IOE BY MĚLO 
BYT! MA9SE2I' PRCVEDLMQ " PROTI VELVODE 



POZNAMKA 
K OTÁZCE ZAPLAVENÍ KAMPY 

Dlouho bude zřejmé diskutována otázka, zda-li 
pro postavení zábran na obou březích Vltavy 
mezi Starým Městem a Malou Stranou (Qn „ná-
vrhová velká voda)" byla Qn vypočtena správně. 
Skutečná výška „stoleté vody" v roce 2002 
přesahovala Q 100 z roku 1890 o 140 cm - viz 
diagram. Teoreticky po postavem zábran i na 
Malostranském břehu by se výška povodňové 
vlny zvýšila (výpočet ing. Fantyše). Pak by zá-
brany patrně nestačily a na obou březích by se 
voda převalila do Starého Města i Malé Strany. 
(Rezerva u Karlových lázní byla pouze 20-30cm). 
Vodohospodáři se přou, zda v roce 2002 šlo 
o stopadesátiletou či až pětisetletou vodu. 
Složitost matematického výpočtu je značná 

llfPOTCTlCIU VISKA 
POVODŇOVÍ VLNY 

PO POSTAVENÍ ZABRAŇ 
NAMAI.ĚSTRíNf. 

-#-2002 

•1784 

•1845 

-1-1890 
1 STOUTAVOOA 
= PŘÍTOK MM m' 

KAMPA. PATA U M U 

8 PAMÁTKOVÉ KAUZY 

(viz Ing. J. Cabmoch.CSc., VKV Praha, v článku 
„Protipovodňová opatření na ochranu HMP", 
Vodohospodářské stavby, s. 22,23), uvádí se 
Qn = 4 030 m3 - „návrhový průtok" + 30-50 cm. 

Platnost této hypotézy nyní nemůžeme ověřit 
Bude předmětem zkoumám vědeckých týmů. 

Milan Pavlík 

Značky hladiny vody při povodních v roce 
1890. 1845, 1784, 2002 dle záznamu na domě 
čp. 314 na Kampě. 
Výška Qn musí být korigována dle projektantů 
zábran (ing. Suchý) kubaturou 4030 m3, 
vypočtenou z průtoku v roce 1890. 

KARLŮV MOST - SOUČASNÁ REALITA 

Rektor ČVUTprof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. poskytl 
23. 7.2002 redaktoru Petru Janišovi rozhovor v Právu, 
reagující na rozhovor téhož redaktora v Právu 22. 7. 
2002 s novým pražským primátorem Dr. I. Němcem, 
ve kterém se dotkli též současného stavu rekonstrukč-
ních příprav Karlova mostu. Snad tomuto minimálnímu 
časovému odstupu obou rozhovorů můžeme přičíst 
množství neúplných informací, eventuálně zamlčení 
podstatných skutečností. 

Uvádíme proto pro lepší informovanost čtenářů stro-
há fakta objektivního charakteru, citovaná z dvou zá-
kladních úředních rozhodnutí, která každý projekt ob-
novy objektu památkového charakteru musí získat. 
(Karlův most je památka zařazená v rámci pražské pa-
mátkové rezervace do seznamu světového kulturního 
dědictví a je prohlášenou národní kulturní památkou -
NKP). Citována jsou jednak Závazné stanovisko odboru 
památkové péče Magistrátu hl. m. P. a jednak Odborné 
vyjádření SÚPP z 28.3. 2002; oba elaboráty po stránce 
věcné jsou souhlasné. 

Projekt autorů prof. Ing. J. Witzany, DrSc., Ing. arch. 
Šantavý, Ing. J. Křížek,CSc. byl zamítnut, a to z těchto 
důvodů: 

• Za zcela nepřijatelné jsou považovány průrazy kle-
neb pro odvodnění vozovky. Odvodnění mostu je nutno 
realizovat pomocí stávajících historických kanalizačních 
chrličů a kanalizačního systému. 

• Odtěžování historických násypů je nepřijatelné. 

• Otázka zachování nebo odtěžení novodobé betonové 
desky není dosud uspokojivě dořešena. Pro zodpověd-
né a skutečně objektivní posouzení tohoto problému je 
nutno provést v předstihu kopané sondy v celé délce 
mostu. 

• V navržené podobě s realizací spínacích táhel z hle-
diska památkové péče nelze v žádném případě souhla-
sit. Kotvení masivní železobetonové převázky předsta-
vuje mimořádně drastický zásah do konstrukce 
kamenných parapetních zídek. 

• Je nutno přeřešit navržený systém izolace vozovky. 

• Z hlediska památkové péče je nutno uplatnit velké 
výhrady k navrženým technologickým postupům 
v sanaci kamenného zdiva (fluátování atd.) 

• Je nutno přehodnotit způsob kotvení ochranných kle-
cí na sochy a minimalizovat zásahy do parapetních 
zídek. 

• V projektu není nikde řešena ani koordinována ochra-
na mostu proti povodním. 

Požaduje se proto nové zpracování stavební dokumen-
tace. 
Z uvedeného je patrno, že je nutno v nově zpracované 
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realizační dokumentaci tyto základní problémy mostu 
řešit jinak (včetně dalších nejmenovaných, jako je lep-
ší rozčlenění stavby na postupně a individuálně řešené 
úseky, problémy investorské včetně průhlednosti fi-
nanční a dodavatelské stránky rekonstrukce, zabezpe-
čení pilířů, ve spojení s Galerií města Prahy vypracová-
ní evakuačního plánu barokní galerie soch či jejich 
zabezpečení na místě pro případ katastrofy - nárazu 
lodí během očekávané 100 leté vody na dnes zcela ne-
připravený most atd.). Proto byla ještě primátorem Ing. 
arch. J. Kašlem zřízena „Komise expertů" (PES), dosud 

působící při TSK i s důvěrou nového primátora Dr. Igo-
ra Němce. Komise považuje stávající projekt výše 
uvedených autorů za nezpůsobilý realizace. Požaduje 
ve shodě s památkovými orgány projekt přepracovat 
v duchu daleko šetrnějšího přístupu k památce, respek-
tujícího všechny připomínky památkových orgánů. Vý-
sledkem má být finančně nesrovnatelné méně náročná 
oprava zatěžující daleko méně centrum Prahy. Budou 
se na ní podílet přizvaní specialisté - odborníci, které 
komise doporučí a kteří sdílí novou filosofii přístupu 
k opravě mostu. 

Doplněk po povodni 

i) kraji, 
udila v 
kicrý 
ícr čc 
i při; 

m ° Z j ' » tCHsŽ> L E T L n 

""" 

Znenadání udeřila s plnou silou obávaná stoletá 
voda. Její maximum přesáhlo úroveň Q 100 z roku 1890 
o 140 cm. Karlův most vydržel bez viditelného poško-
zení. Voda dosahovala po římsu opěrných trojúhelných 
pilířů mostu. Povodeň se stala zcela jasným důkazem 
toho, že koncepce opravy z let sedmdesátých (železo-
betonová deska a její zakotvení do kleneb a obvodo-
vých zdí) zpevnila výrazně celou konstrukci a zabránila 
v krajní situaci zničení mostu. Bylo by protismyslné 
nyní odstranit tento stabilizující prvek, který se osvědčil 
v krizové situaci a nesporně přispěl k záchraně mostu. 

Kopané sondy potvrdily, že deska není rozpadlá che-
mismem a roxorová výztuž zkorodovaná, jak tvrdí prof. 
Witzany. Naopak je pevná, blížící se betonu 400. Dle 
výpočtu Ing. VI. Tvrzníka, CSc. smrštění desky činí pou-
ze 1,86 mm a roztažení při oteplení 1,68 mm. 

Také mosty v Písku a v Řezně mimořádnou situaci 
zvládly. Oba mosty byly či dosud jsou rekonstruovány 
obdobnou metodou, kterou Klub doporučuje již 10 let 

(viz Věstník Klubu 1-2/2001). Přes most v Písku se voda 
dokonce valila. Smetla pouze oba parapety a sochu. 
Jedním z autorů rekonstrukce mostu v Písku byl Doc. 
Ing. Jiří Pauli, CSc., člen Klubu, na jehož myšlenky při 
návrhu opravy Karlova mostu dnešní členové Klubu na-
vazují. 

Domníváme se, že pro Karlův most bylo obdobně vel-
kým štěstím, že nedošlo v sezóně 2001-2002 k odstro-
jení mostu, že násypy nebyly vytěženy a zbaveny sta-
bilizující železobetonové desky, jak autoři projektu 
vytrvale naléhali. Kdo ví, zda by most dnes neležel 
v troskách či nebyl těžce poškozen. Povodeň se stala 
absurdním důkazem oprávněnosti a společenského 
významu i profesní kvality práce oponentní skupiny 
Klubu a Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) 
i PES (pracovní expertní skupiny), konstatující stabili-
tu Karlova mostu. 

Milan Pavlík 
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DOBOVÝ TANEČEK KOLEM GARÁŽÍ V NERUDOVĚ ULICI 

Namísto úvodníku byl v minulém čísle našeho Věstníku jako nejžhavější aktualita publikován 
otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR, jeho předsedovi prof. Václavu Klausovi a kancléři Petru 
Kynštetrovi, v němž jsme kritizovali záměr výstavby podzemních garáží v souvislosti s adaptací 

významného palácového objektu čp. 249-111 v Nerudově ulici 15 na poslanecké byty. Dopis reagoval 
na tehdy již velmi zmedializovanou kauzu, ale i on sám vzbudil zajímavé reakce. Proto nyní 

předkládáme souhrnný materiál rekapitulující historii celého případu i historii objektu samého. 

Průčelí paláce Kinských v Nerudově ulici. 
Foto: Martin Micka, duben 2002 

Historie záměru ajeho schvalování 

Tolik sporný záměr vybudovat podzemní garáže v Nerudově 
ulici, pod původní zahradou renesančního Marštalkovského 
domu čp. 249-III, se objevuje na scéně poprvé v roce 1994. 
Tehdy se celý objekt nalézal v majetku Ministerstva zahra-
ničních věd, které jej pronajímalo. Společnost KRUMED s.r.o, 
jež byla nájemcem, se rozhodla vyřešit radikálně a ze svého 
hlediska výhodně nedostatek parkovacích míst ke kancelá-
řím v blízkém okolí - navrhla podzemní garáže o kapacitě 96 
stání. Ačkoliv poté objekt změnil jak nájemce, tak i majitele, 
záměr výstavby garáží jeho další osudy neodbytně doprovází. 

Tehdejší Pražský ústav památkové péče povolil v ovzduší 
památkářského liberalismu projekt podzemních garáží, teh-
dyještě s vjezdem z Břetislavovy ulice, a to bez výhrad (pode-
psán ředitel akad.arch. P. Pirkl). V těsné návaznosti následo-
valo kladné závazné stanovisko Odboru památkové péče 
MHMP. Tento moment byl do velké míry klíčovým, neboť 

v očích investorů neodrnysliteně spojil projekt obnovy objektu 
s výstavbou garáží a učinil jej tak ještě lukrativnějším (para-
doxně namísto stanovení přísných podmínek rekonstrukce). 
Jinými slovy, tehdyještě bylo možné garážím zabránit Stano-
viska státní památkové péče si navíc vůbec nelámala hlavu 
vhodností záměru v daném prostředí, pouze řešila násled-
nou obnovu zahrady na střeše garáží, ty kolik kubíků zeminy 
bude potřeba navézt a kde a kolik vysázet stromů. Vydání 
územního rozhodnutí již v této fázi zabránil na poslední chvíli 
sám vlastník - Ministerstvo zahraničních věcí ČR které zru-
šilo svůj písemný souhlas se stavbou, neboť zvažovalo využít 
objekt jako sídlo velvyslanectví Slovenské republiky v Praze. 
Z celé památkářské obce tehdy formulovali své námitky jedi-
ně archeologové z Pražského ústavu památkové péče, kteří 
upozornili na závažný fakt - plocha navrhovaných garáží se 
přesně protne s předpokládaným průběhem přemyslovské-
ho opevnění Malé Strany ze třináctého století. Nehledě na 
obrovské náklady na takový výzkum je podle nich třeba trvat 
na zachovám alespoň části opevnění, pokud jej zjišťovací 
výzkum prokáže. Navíc navrhli prohlásit celý pozemek za 
archeologicky chráněnou plochu. 

Pak na několik let snahy o rekonstrukci ustaly a objekt 
zůstává nevyužitý, což pochopitelně k dobrému stavebnímu 
stavbu těžce zkoušené historické budovy nepřispívá. Ta před 
rokem 1989 sloužila jako kanceláře Federálního minister-
stva národní obrany pro KVUSS. 

V roce 1998jeobjektv majetku státu přidělen Parlamen-
tu ČR a začíná nové kolo úvah o jeho využití. V srpnu roku 
1999je představen projekt na rekonstrukci bytového domu 
hotelového typu pro přechodné ubytování mimopražských 
poslanců, jehož autorem je ing. arch. Zdeněk Pšenička (Fa-
ber Project, s.r.o.), mimochodem žijící a pracující na Malé 
Straně, a investorem kancelář Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Projekt umísťuje 46 malometrážních bytů do 
dvorních křídel objektu (včetně podkroví), do parteru uliční 
budovy pak recepci se stálou službou, klub s barem a kuleč-
níkovou hernou. Projektant se na jedné straně zavazuje 
restaurovat cenné uměleckořemeslné prvky v interiérech, 
což se týká hlavně trámových záklopových stropů a dekorač-
ních výmaleb stěn, a zhodnotit tak prostory poznamenané 
utilitárním využitím, na druhé straně však trvá na zřízení 
garáží, bez nichž podle něj dům hotelového typu nemá smysl. 
V lednu roku 2000je vydáno odborné stanovisko Pražského 
ústavu památkové péče k celkové rekonstrukci objektu čp. 
249-III v Nerudově ulici (podepsán ředitel ústavu 
PhDr.LŠpaček, vypracovala arch. Křížová), které je tento-
krát skutečně „odborné". Zatímco rekonstrukce objektu je 
odsouhlasena jako památkově přípustná, realizace podzem-
ních garáží je označena za nepřípustnou, ale opět pouze jen 
j . hlediska archeologické památkové péče". Projekt není na-
paden například z hlediska dopravy a celkového dopadu 
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na tuto část pražské památkové rezervace. Zcela stranou 
zůstávají i obecnější otázky o další koncentraci dopravy 
v historickém centru. Odmítavé stanovisko pražského ústa-
vu ke garážím vyvolalo řetězec ostrých reakcí jak investora, 
tak i Odboru památkové péče MHPM (žádá přehodnocení 
stanoviska). Jejich výsledkem bylo, jak už to tak bývá, napro-
sté „uondánř pražského památkového ústavu a posléze vy-
nuceni si kladného stanoviska, v podstatě nátlakem. Velmi 
podobná byla v mnohém ohledu procedura „schvalování" 
demolice budovy s bývalou čínskou restaurací ve Vodičkově 
ulici, kdy se pražský ústav v průběhu času od naprostého 
odmítnutí cestou postupných ústupků dostal až k částečné-
mu schválení záměru, aby byl vzápětí chycen do pasti za 
nejednoznačnost svých názorů. Podobně i zde byl hlavním 
obsahem stížnosti projektanta argument, že ústav přece 
v roce 1994 záměr schválil a nemůže proto své stanovisko 
jen tak změnit. Arch. Pšenička ve své stížnosti, jíž úspěšně 
intervenoval i na Odboru památkové péče MHPM, otevřené 
přiznal, že právě kladné stanovisko Pražského ústavu pa-
mátkové péče z roku 1994 ke garážím v Nerudově ulici bylo 
hlavním faktorem, který ovlivnil zájem investora - Parlamen-
tu ČR - právě o tuto stavbu. Ředitel pražského ústavu se 
však nevzdal a odkázal vyřešeni celé záležitosti na výsledky 
zjišťovacího archeologického výzkumu, které byty s napětím 
očekávány na podzim roku 2000. A ty nebyly zdaleka tak 
skvělé ani průkazné, jak se čekalo. Vjižní části zahrady se 
dokonce prokázala existence silných novověkých navážek 
zasahujících do značné hloubky a v severní části sice byly 
zjištěny zbytky fortifikačních úprav, jejich interpretace však 
nebyla jasná. Projektant na tato zjištěni velmi pružně zarea-
goval - v severní části snížil hloubku výkopů o 2m, aby se 
nedotkl historických terénů a vyhověl tak všem požadavkům 
z hlediska archeologické památkové péče. A památkovému 
ústavu, který od počátku stavěl argumentaci svého stanovis-
ka proti garážím pouze na archeologii, nezbylo než kapitulo-
vat Dne 8.12.2000bylo\ydáno kladné vyjádření, vnejbližší 
možné lhůtě následované závazným stanoviskem magistrát-
ního památkového odboru. Zvláště zarážející je fakt, že ani 
tehdy nebyla zpracována jakákoli studie dopravy a provozu 
v souvislosti s projektem, i odbor dopravy Úřadu MČ Praha 1 
se při místní komisi zajímá pouze a jen o obnovu zeleně 
v dvorním prostoru. Proklamovaná zahradní úprava však od 
té doby doznala značných trhlin, neboť byla předložena 
(a odsouhlasena) závažná změna projektu. Z bezpečnostních 
důvodů, po událostech v září 2001, byl vjezd do garáží přesu-
nut z Břetislavovy do Nerudovy ulice (aby neprocházel přes 
pozemky jiných majitelů). V důsledku toho bude ve dvoře 
Marštalkovského domu zbudována nájezdní rampa v délce 
5 metrů. 

Kdo ponese finanční břemeno archeologtkého 

výzkumu? 

Tímto byl sice zlomen odpor památkové péče, ale zdaleka 
nebyla a vlastně dodnes není vyřešena otázka financování 
záchranného archeologického výzkumu, která je neméně 
sporným a diskutabilním bodem v celé kauze. Náklady na 
zdokumentováni a záchranu odhalených fortifikací byty od-
hadnuly v rozpětí 10 - 30 milionů Kč (podle četnosti nálezů). 
Podle zákona je povinen náklady na záchranný archeologic-
ký výzkum, až na výjimky, hradit investor. Rozumně uvažu-
jící investor, konfrontován s tak velkými náklady na předsti-

hový výzkum, obyčejně svůj projekt redukuje anebo jej pře-
místí do lokality bez archeologických nálezů, to znamená 
s minimálními náklady na zjišťovací výzkum. Kancelář Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR byla však i nadále přesvěd-
čena, že garáže v Nerudově ulici za miminálně 10 milionů 
vynaložených pouze na archeologii jsou nezbytné, ba co víc, 
že jsou veřejným zájmem a jako takové musí být státem za-
placeny. Přitom se Kancelář Poslanecké sněmovny necítí být 
investorem podle litery zákona a hledá proto jiné zdroje ve 
státním rozpočtu. Ing. Petr Kynštetr, vedoucí kanceláře 
Poslanecké sněmovny, se obrátil s žádostí o zajištění financí 
na ing. L. Nováka, prvního náměstka ministra kultury. 
Ten navrhl financovat výzkum z rozpočtu archeologických 
organizací (patrně Archeologického ústavu AV) v kombinaci 
s tzv. Programem podpory záchranných archeologických vý-
zkumů v Čechách (PPZAV). Tento program však byl vytvořen 
pro drobné vlastníky převážně bytových domů, kteří skuteč-
ně náročné záchranné výzkumy platit nemohou, ani se ne-
mohou jen tak jednoduše ze svého domu vystěhovat. Aje tu 
ještě další problém, celková částka vymezená na PPZAV se 
ročně pohybuje okolo 10 milionů Kč pro celé území Čech, 
takže jinými slovy by čety rok nemohl nikdo další o podporu 
požádat a drobné archeologické výzkumy na celém území 
republiky by se prostě zastavily. Přes všechny tyto kompli-
kace je však tlak na dokončení projektu ze strany kanceláře 
Poslanecké sněmovny tak značný, že se se skrývkou dvora 
a s výzkumem přece jen začalo. Dne 10.4. na schůzi rozpoč-
tového výboru Parlamentu ČR byl přesunut první milion 
korun jako účelové prostředky na ministerstvo kultury. 
Lze si jen přát, aby i ostatní veřejné zájmy byly prosazovány 
se stejnou vytrvalostí a po etapách, když to nejde najednou. 
A nelze v této souvislosti nepřipomenout, že výkopové 
práce v suterénech na jaře tohoto roku byly zahájeny 
(a vzápětí archeology zastaveny) na vlastní pěst, ještě před 
uzavřením smlouvy o archeologickém výzkumu a vyřešením 
jeho financováni, což je nezákonné. V tomto ohledu se tedy 
Parlament ČR zachoval jako ona dravější část pražských 
investorů. 

Otevřený dopis Klubu Za starou Prahu, v němž proti pod-
zemním garážím v Nerudové ulici protestoval (otištěn v minu-
lém čísle Věstníku), vyvolal poměrně bouřlivou odezvu ně-
kterých poslanců. Nejčastěji uváděným argumentem bylo, že 
dům hotelového typu bez parkovacích míst prostě nemůže 
fungovat a zmíněné garáže navíc prý vyřeší nedostatek 
parkovacích míst v okolí a tím povedou ke zklidněni ulic. 
Podle našeho názoru lze vyřešit „zklidnění" Malé Stranyještě 
jiným způsobem - prosté do ní další auta nepřivádět Některá 
evropská města (Londýn) činí v současnosti opatření, které 
vjezd a parkování aut v centrech záměrně ztěžují. Je to ovšem 
řešení politicky nepopulární a hlavně nepohodlné. Auto by se 
muselo zaparkovat na odstavném parkovišti někde za hrani-
cí Malé Strany nebo dokonce ještě dále. Poslanci dali pražské 
veřejnosti jasný impuls, že touto péší cestou jít nehodlají. 
Podařilo se prosadit v pořadí už druhé garáže přímo v srdci 
Malé Strany, navíc v místě nesmírně exponovaném z hledis-
ka archeologie. Pro příště se tedy můžeme těšit na projekty 
podzemních parkovišť prakticky kdekoli na území pražské 
památkové rezervace. Těžko se totiž už asi najdou nějaké 
silnější argumenty proti, než tomu bylo právě v Nerudové 
ulici. Kateřina Hanzlíková 
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PALÁC KINSKÝCH V NERUDOVĚ ULICI O SOBĚ VYPRÁVÍ 

Výsek z kresby 
J. J. Dietzlera 
z roku 1720 
s dvorním 
průčelím paláce. 

Rozlehlý palácový soubor čp. 249-III, dříve zvaný dům 
Marštalkovský a U zlaté koruny, vyrůstal do dnešní podoby 
v několika stavebních etapách. Do Nerudovy ulice na sebe 
upozorňuje průčelím se čtyřmi páry sdružených oken 
v prvním a druhém patře, drobnější okna třetího patra vedla 
do půdního prostoru. Hlavní římsa nad nimi nese pět rene-
sančních štítků, z nichž dva krajní mají prostý zvlněný obiys, 
tři střední jsou výraznější se zhoupnutými křídly a kruhový-
mi okénky. Nejvýraznějším motivem renesančního průčelí, 
upraveného v pozdním klasicismu, je raně barokní pískovco-
vý portál s erbovou kartuší ve své římse. Za hlavní budovou, 
krytou třemi hloubkově orientovanými sedlovými střechami, 
navazuje hluboký dvůr vymezený dvěma bočními křídly 
a zadní budovou. Průjezd západním křídlem navazuje na dru-
hé nádvoří za dnešními domy čp. 248,247 a 246 - III. Celou 
jižní hranici parcely zabírá rozměrná zahrada uzavřená v zá-
padním čele dalším úzkým třípodlažním křidélkem. 

Dům na parcele dnešního paláce se připomíná již roku 
1385, kdy patřil jakémusi Zdenku Chmelařovi. Po zničující 
devastaci Malé Strany za husitských válek byla parcela do-
mu roku 1432 rozšířena o část přilehlého dvora pražského 
probošta "až ke zdem městským". Nevelká cena nemovitosti 
při jeho prodeji v roce 1449 Havlovi z Nebušic svědčí o tom, 
že dům byl vcelku nevýstavný a nevyplňoval snad ani celou 
dnešní uliční frontu. Hodnota domu výrazně stoupla až mezi 
lety 1447-1493 a zvláště mezi lety 1510-1515, kdy jej nepo-
chybně pozdně goticky přestavěl a dostavěl tehdejší majitel 
Wolf Kameník. Dochovaná středověká dispozice předního 
domu svědčí o postupnému vzniku ze dvou dílů. Starší je 
pravděpodobně hloubkový dvoutrakt v západní polovině 
přízemi, kde užší krajní trakt mohl sloužit jako průjezd 
na dvůr. Je dnes nepodsklepený - sklepy jsou zde patrně 
zasypány. Připojený - rovněž hloubkový - dvoutrakt v levé 

polovině dnešního přízemí je ovšem rovněž středověkého 
původu, stejné jako částečně dvouúrovňové sklepy s gotic-
kým lomeným portálkem podél levé hranice parcely. Zazdě-
ný zůstává přístup ze sklepů do chodby, která sestupovala 
hluboko pod dnešní vozovku Nerudovy ulice. V pozdní gotice 
vyrostlo asi ještě i malé zadní stavení, dochované ve sklepích 
a přízemí podél východní hranice dnešní zadní budovy a pro-
stupující linií tehdyjiž asi dosti narušené přemyslovské 
hradby směrem k jihu, případné navazující na substrukce 
starší hradební věže. Na dřevorytu J. Kozla a M. Peterle 
z Annaberku z roku 1562je stavení kjihu obráceno trojúhel-
ným štítem, zkoseným polovalbou. Předtím ovšem stejně jako 
okolní domy, postihl zástavbu na parcele pozdějšího paláce 
zhoubnýpožárMaléStranyvroce 1541. Je zajímavé, že tento 
požár měl údajné vypuknout současné na třech místech -
jedním z nich byl i náš dům zvaný tehdy U Marštálků. Pb ohni 
došlo nepochybně k rozsáhlé přestavbě domu, který tehdy 
získal tři souběžné sedlové střechy, jejichž tvar si ponechal 
dodnes. V roce 1583 přešel dům na rodinu Jana Cyrnera, 
která následně odprodává kus zahrady za svým domem 
k sousednímu stavení čp. 250-III, asi tentýž dfl parcely, 
který byl v 15. století získán při dělení proboštova dvorce. 
Koncem 16. století a před rokem 1628 došlo opět ke dvojímu 
náhlému a podstatnému růstu kupní ceny domu, z něhož lze 
usuzovat na jeho výrazné přestavění a rozšíření. Renesanční 
stavební akce potvrzuje i Hollarův prospekt z roku 1636 
a především zachované díly dnešního paláce. Přední dům 
získal převážnou většinu dochovaných kleneb v přízemí, hlav-
ní schodiště a dispoziční rozvrh pater s malovanými záklopo-
vými stropy. Na Hollarově prospektu již stojí dnešní zadní 
křídlo se čtyřmi dvojicemi sdružených oken do zahrady 
v místech bývalého parkánu a hradebního příkopu, oproti 
dnešnímu stavu však dosud o patro nižší. Stálo zde i zadní 
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stavení sousedního domu Hansturkovského, půdoiysně 
od příkopu více ustupující, spočívající dosud na části staré 
hradební zdi, které k parcele dnešního paláce tehdy dosud 
nepatřilo. Stavebníkem posledních úprav byl nepochybně 
Jiří Mayer, majitel dnešního domu čp. 249-III mezi lety 
1594-1628. 

Roku 1637 přešel dům do šlechtického majetku, když jej 
získal hrabě Rudolf z Valdštejna. Jeho dědici dům i se zadní 
zahradou prodávají roku 1667 Františku Oldřichu hraběti 
Kinskému. O devět let později přikoupil hrabě Kinský 
ke svému domu ještě díl rozlehlého areálu bývalého soused-
ního domu Hansturkovského. Po spojení zadních křídel 
a vymezení druhého nádvoří došlo zřejmě k raně barokním 
adaptacím, jednu z nich podnítil požár v zadním křídle vroce 
1683, po němž byl dům hraběte Kinského opraven podle 
návrhu Františka Luraga. S touto úpravou pravděpodobně 
souvisí i osazení dnešního hlavního portálu z Nerudovy ulice 
(nově sestaveného roku 1903). V inventáři z roku 1719 se 
v paláci uvádí mimo jiné i domácí kaple, jídelna, klenutá 
knihovna a panské pokoje, vylepené tapetami. Součástí sta-
vebních zásahů hrabat Kinských do roku 1720bylo zřejmě 
i zvýšení dvorních a zadních křídel na dvoupatrová, rovněž 
byl tehdy asi zastavěn boční průjezd na zahradu, kde vznikla 
barokní salla terena. Pohled J. J. Dietzlera z roku 1720zob-
razuje zadní křídlo paláce již s dnešními opěráky a s přistavě-
ným šnekovým schodištěm. Ojediněle se z doby před rokem 
1720 v prvním patře levého dvorního křídla za hlavním 
schodištěm dochovala valená klenba s bohatou štukovou 
výzdobou. 

Ve druhé polovině 18. století Kinští již palác k obývám 
nepoužívali, byl pronajímán a nakonec v roce 1800 v ne-
příliš dobrém stavebním stavu prodán společně se soused-
ním domem čp. 248-III Ignáci Konnemannovi. Ten již násle-

dujícího roku předložil plány na přestavbu, podepsané stavi-
telem F. Zelinkou. Podle plánu došlo následně k opětnému 
rozdělení velkého celku a k ustálení hranic parcely do dneš-
ního obrysu. Průraz zadním křídlem směrem k zahradě 
a nově vložené schodiště zde porušily renesanční klenby. 
Bývalý taneční sál v zadním křídle byl předělen, dílčí adapta-
ce zasáhly i vyšší podlaží. V roce 1818 byla opravována kaš-
na, vázy a obruby vodotiysku na zahradě, současně i kašna 
na prvním nádvoří (dnes s plastikou sedící ženy s růžemi -
údajně původně ze zahradní kašny). V roce 1844 měla být 
přestavěna a zvýšena bývalá salla terena, pro chatrný sta-
vební stav ji však nahradilo dnešní úzké klasicistní křídlo. 
Barokní zahradní kašna se čtyřmi sochami ročních období 
i kašna na prvním nádvoří byly opětně opravovány v roce 
1924, v roce 1949 došlo ještě k odstranění novodobé rustiky 
na uličním průčelí a konzervována starší omítková vrstva. 
Následné novodobé adaptace interiérů znamenaly zejména 
přepříčkování řady větších prostor a jejich přizpůsobení ad-
ministrativnímu provozu. Za kulturní ztrátu nutno považovat 
zničení kašny uprostřed zahrady. Ztráty na památkové pod-
statě paláce jistě představují i současné adaptace pro posla-
necké byty, zabírající i podkroví. Zvláště však hrozba výstav-
by podzemních garáží pod prostorem jižní zahrady, které 
nepochybně zničí pozůstatky přemyslovské hradby Malé 
Strany s parkánem a obezděnými stěnami starého příkopu 
a deformují prostor druhého nádvoří nájezdovou rampou, 
která zde rovněž rozruší pozůstatky severojižního úseku 
raněgotické hradby s parkánem. Nehledě na dopady auto-
mobilového provozu z Nerudovy ulice palácovým portálem 
do nádvoří, či narušení homogenity vrstev skalního podloží 
malostranského svahu a podzemního vodního režimu, které 
mohou mít obtížně předvídatelné následky pro celou tuto 
oblast 

František Kasička 

Huudem 

Schématická rekonstrukce hradebního obvodu při paláci čp.249-111 
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PROJEKT OBNOVY PALÁCE LUCERNA NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE 

Obnova památkově chráněných staveb je věc mimořádně citlivá. Architekt při nich stojí před otázkou, 
nakolik je možná a žádoucí adaptace k účelu, který s původním mnohdy nemá příliš společného. 

Historické stavby se tak někdy stávají pouhou kulisou pro děje, které by se mohly odehrávat kdekoli 
jinde, historičnost stavby přitom novou Jiinkci mnohdy jen komplikuje. Zásahy do památky jsou 

v takovém případě většinou nelogické, nahodilé a výsledek je vždy kompromisem. Nejlepší zárukou 
zachování historické stavby se tak jeví zachování jurikce, pro kterou vznikla. Paradoxně se však i její 

junkčnost může stát překážkou - co by jinde bylo muzeálním reliktem minulosti, je zde věc užitná ajako 
taková musí především sloužit účelu, pro nějž vznikla. I zde tedy musí docházet ke kompromisům 
Na rozdíl od kompromisů prvního druhu je však v tomto případě naděje, že se podaří najít takový 

způsob obnovy, při kterém zůstane památková podstata stavby zachována. Do této druhé skupiny 
staveb bezpochyby patři i palác Lucerna, jehož obnova se v současné době připravuje. 

Základním předpokladem každé obnovy je definice kvalit 
historické stavby a důvody jejich ochrany. Z takovéto definice 
logicky vyplynou mantinely nutné obnovy historického objek-
tu. Každá stavba je svébytný organismus a při vší snaze ne-
existují obecné poučky, které lze bezmyšlenkovitě aplikovat. 
K pochopení stavby má co říci jak architekt, tak historik umě-
ní či architektury - první vzhledem k svému tvůrčímu přístu-
pu (neboť každá stavba byla někdy moderní!), druhý díky 
schopnosti vidět věci v širším kontextu a popsat tak kvality, 
které při pohledu na jednotlivosti unikají. 

Jsou památky, které se již patrně nezmění, neboť jejich 
hodnota je obecně přijímaná a srozumitelná. V nich většinou 
sídlí musea či jiné kulturní instituce, které se jim přizpůsobí. 
Stejně neměnné zůstávají (až na detaily) i sakrální památky, 
které slouží stejnému účelu, pro nějž vznikly. Velká část kul-
turních památek však slouží každodennímu životu. A právě 
jejich úpravy bývají předmětem největších sporů mezi památ-
kářem, který chrání jejich historickou a autentickou tvář, 
a architektem, jenž je má většinou za úkol přizpůsobit poža-
davkům moderní doby, a to funkčním i estetickým. 

Snad nepodřezávám větev památkové péči, když řeknu, 
že na většině těchto památek jsou věci z hlediska ochrany 
více a méně podstatné. Památka je umělecké dílo, stejně jako 
je historickým pramenem a organismem, který musí přede-
vším žít. Je na památkáři, aby na lékárnických vahách odmě-
řil z každého přesně tolik, kolik je pro tu kterou stavbu nej-

Parter paláce 
Lucerna 
z Vodičkovy ulice. 
Pod rizalitem 
v levé částije 
plánováno zřízení 
druhé, symetrické 
paláže. 
Foto: 

Richard Biegel, 
srpen 2002 

vhodnější. Každé rozhodnutí památkové péče je však třeba 
důkladně vysvětlit veřejnosti, a to odborné i laické. Pro ko-
munikaci památkářů s veřejnosti totiž není nic horšího, než 
odůvodnění ochrany památky tím, že je to památka. 

O co v projektujde 

Zjara, letošního roku byl na Domácí radě Klubu prezentován 
projekt rekonstrukce paláce Lucerna architekta Jiřího 
Jiroutka. Při následné exkursi 17. dubna mohli členové 
Domácí rady na místě samém shlédnout partie, které by se 
měly podle projektu změnit Neboť i přes to, že přístup pro-
jektantů je velmi pietní a zachovává veškeré historické prv-
ky hlavních prostor paláce, navrhuje i nové doplňky, které 
jsou odůvodněny pravě zachováním a dalším rozvíjením funk-
ce paláce - velkého zábavního centra v srdci města.111 

Palác Lucerna patří od doby vzniku mezi hlavní kulturní a 
společenská centra Prahy. Desetiletí nepřetržitého provozu 
se na jeho stavu pochopitelně podepsala a jeho celková 
obnova je bezpochyby nezbytná. Podle záměru majitele má 
zůstat charakter objektu nadále zachován. Rekonstrukce 
většiny prostorů paláce se proto omezí jen na přizpůsobení 
provozu současným technickým požadavkům a v nezměně-
né podobě se tak uchovají hlavní prostoty, jako je velký sál, 
Lucernabar, patrová pasáž, kino a další prostory. Důraz na 
společenský provoz paláce by měl být podpořen několika 
novými zásahy, o které se vedl zmíněný spor: nová pasáž 
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Pohled z nejvyššího bodu teras na střeše Lucerny směrem k Pražskému hradu. Ve středu snímku zadní průčelí budovy 
Lucerny do Vodičkovy ulice, kde je plánována půdní vestavba a zvýšení střechy. Foto: Daniela Sýkorová, duben 2002 

do Vodičkovy ulice, která je symetrická s dnes existující 
pasáží (jejíž asymetrické umístění je dnes mimochodem 
jediným narušením kompoziční symetrie uliční fasády); 
eskalátory při pasáži do Štěpánské (které budou umístěny 
mimo prostor pasáže, v místě dnešní restaurace a z pasáže 
nebudou viditelné); půdní vestavba, která mění tvar dvorní 
střechy křídla při Vodičkově ulici; dvoupodlažní nástavba 
nad kinem a nástavba restaurace na nejvyšší terase 
směrem do Štěpánské ulice. 

Druhá pasáž, stejně jako eskalátory, souvisejí podle 
slov projektanta s oživením obchodních prostor, nástavba 
nad kinem spolu s novým výtahem umožní zpřístupnit terasy 
a na nejvyšší z nich zřídit restauraci, jejíž provoz musí být 
z hlediska rentability celoroční. 

Nastalý spor o nové prvky dost přesně ilustruje složitou 
situaci, ve které se památková péče dnes nachází. Snad jeho 
podrobný rozbor napomůže alespoň částečně k odstranění 
bariér, které mezi památkáři a architekty - často zbytečně -
vznikají. 

Historie pixyednávánípřípadu. 

Studie projektu byla v první fázi zamítnuta. Státní památkový 
ústav v hlavním městě Praze (SPÚ HMP)ji v lednu2002 ozna-
čil za nepřípustnou®1, neboť „... celý areál je památkově chrá-
něn a podle zákona (...) o státní památkové péčije možná 
pouze oprava a obnova, nikoli zásadní přetvoření" Nová 
pasáž by dle názoru památkového ústavu narušila koncepci 
a dispozici obchodního parteru a zároveň by byla „nevratně 
zrušena původní štuková výzdoba stropů". Jakékoli nástav-
by či přístavby na střeše paláce by pak dle SPÚ „zásadně 
změnily hmotu a členění původní architektury dvorních 
traktů i dvorních hřídel", tím by „nevhodně ovlivnily celkovou 
historickou siluetu objektu a cenné střešní konjigurace 
patřící k jedinečným a ojedinělým stavebním počinům své 
doby."Toto stanovisko se ztotožňuje s předchozím usne-
senímVědecké rady SPÚ HMP(3) a v podstatě beze změny 
se k němu připojil svým rozhodnutím i odbor památkové 
péče Magistrátu. 

Striktní odmítnutí projektu vyvolalo poměrně bouřlivou 
diskusi mezi architekty i památkáři. Za nešťastné je považo-
val i Klub Za starou Prahu, který vydal své stanovisko dne 
1. 7.2002. V něm pak mimo jiné konstatuje, že „ Obnova, 
kterou objekt paláce Lucerna naléhavě potřebu je, musí být 
mimořádně citlivá, tedy musí respektovat historickou podo-
bu této významné památky. Zdůrazňujeme ochranu všech 
orígiruílníchprvků, uměleckořemeslných techničkýchikon-
strukčních Podle našeho názoru však tomuto požadavku 
neodporuje návrh na zhzenídruhé pasáže z Vodičkovy ulice. 
Návrh architekta Jiroutka na rehabilitaci přízemí naopak 
velice oceňujeme a máme zato, že požadavek zřízení druhé 
pasáže může být akceptován, aniž bude narušena památ-
ková podstata a duchovní význam objektu." Úpravy horní 
části budovy - tedy nástavby kina a restaurace na terasách -
jsou dle stanoviska „problematičtější a Klub Za starou Prahu 
vzhledem ke skutečnosti, že mezi členy Domácí rady nebyl 
nalezen úplný názorový konsensus, nemůže zaujmout 
a prezentovat k návrhůmjednoznačné stanovisko. "14) 

Po úpravách návrhu, které spočívaly zejména ve zpraco-
vání variant půdní nástavby, přesunutí výtahu z fasády kříd-
la při Vodičkově do hmoty objektu kina a návrhu přenesení 
dotčené štukové výzdoby do prostor při nové pasáži, hodnotí 
Vědecká rada SPÚ HMP151 příznivěji: za určitých podmínek 
je možná půdní vestavba směrem k Vodičkově ulici i výtah, 
který má zpřístupnit terasy a v principu je možná i nástavba 
nad kinem (která by se ovšem měla snížit na jednopodlažní 
a dvoupodlažnost je možná jen v místě výtahu). U nástavby 
restaurace na terasách doporučuje rada prověřit uplatněni 
v dálkových pohledech a „pokud se prokáže, že dúčí zastře-
šení terasy nenarušuje dálkový pohled, je třeba hledat 
konkrétníformu, která naváže na ztvárnění teras." Rada 
dále požaduje zachovat prostorové uspořádání luxusních bytů 
do Vodičkovy ulice (projekt zde navrhoval malometrážní byty), 
připouští zřízení druhé pasáže a nesouhlasí s vestavbou es-
kalátorů. 

Oficiální stanovisko SPÚ HMP161 se tentokrát od názoru 
rady v některých bodech odchyluje: zamítá provedení nové 
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Z teras Lucerny se otevírá fascinující střešní panoptikum Nového Města. Na plošině terasy, kde snímek zachytil 
skupinku členů. Domácí rady Klubu, je plánováno zřízení lehké konstrukce restaurace s celoročním provozem. 

Foto: Daniela Sýkorová, duben 2002 

pasáže, když k již řečeným argumentům dodává, že "v archiv-
ních materiálech doposud nebyla nalezena dokumentace ke 
zbudování osově symetrické pasáže ani informace o záměru 
tuto pasáž zbudovat" Zamítnuta je i nástavba na nejvyšší 
terase. 

Složité projednávání studie završilo rozhodnutí OPP 
MHMPm, které v protikladu s názorem památkového ústavu 
všechny navržené zásahy připouští. Podle tohoto stanoviska 
je zřízení druhé pasáže možné, neboť bylo plánováno již roku 
1941 jako součást plánu úprav pasáží Paláce Lucerna. Nová 
pasáž prý zároveň neodporuje architektonickému řešení ji-
nak zcela symetrické uliční fasády. Požadavkem památkové 
péče je, aby „zásahy do dispozice nepoškodily zásadním 
způsobem výzdobné prvky interiéru a původní konstrukce", 
přitom projektant piýjiž nalezl řešení, jak zachovat štukovou 
výzdobu a tuto doplnit dle nové dispozice. Nástavba na 
nejvyšší terase do Štěpánské nebude dle OPP MHMP viditel-
ná z uličních ani dálkových pohledů a i při vybudování 
nástavby zůstane zachována stávající dominanta, tedy věž 
s bývalým požárním vodojemem. Stanovisko rovněž připomí-
ná, že „Projektant dohledal v archivu odboru výstavby MČ 
Praha 1 původní návrh Vácslava Havla, který navrhoval na 
střeše domu Štěpánská zastrešenípmsklenou konstrukcí m 

Závěrem rozhodnutí konstatuje, že posuzuje pouze navrho-
vané objemové změny a zásadní zásahy do dispozice s tím, že 
ostatní dispoziční změny budou projednány až po zpracování 
pasportu objektu a soupisu dochovaných uměleckohistoric-
kých prvků. 

V čemje případpoučný? 

Cesta studie od zásadního odmítnutí až po konečné schvále-
ní je dosti zajímavá a v mnohém příznačná. Prvotní striktní 
odmítnutí jakýchkoli nových zásahů do chráněné kulturní 
památky - a to i silně zastoupenou Vědeckou radou SPÚ HMP! 
- je dle mého soudu dokladem jistého strachu, který v očích 
mnoha památkářů nová architektura již z principu vzbuzuje. 
Jeho kořeny však většinou nejsou v apriorním konzervativis-
mu či snaze zbrzdit přirozený vývoj. V Praze posledních dese-
ti let se jedná spíše o vypěstovaný reflex, který je reakcí na 

bezohledné přestavby a nástavby mnoha historických ob-
jektů, kterým musí Státní památkový ústav bezmocně přihlí-
žet Mimochodem, v této souvislosti je na případu Lucerny až 
kuriózní skutečnost, že poslední a z odborného hlediska 
nejpropracovanější vyjádření vydal odbor památkové péče 
Magistrátu - tedy tentýž odbor, který likvidaci mnohých 
památek v Praze svými rozhodnutími pravidelně umožňuje 
(z poslední doby je obzvláště nepochopitelné povolení obrov-
ské nástavby na barokním domě vedle gotické věže v Rytíř-
ské ulici čp. 403-1, které odbor prosadil proti trojímu odmít-
nutí památkového ústavu, či povolení půdní vestavby do 
stísněného barokního krovu domu čp. 514-III na Kampě 
v těsném sousedství Karlova mostu-domu, který je známý 
díky balkónku s válečky a obrázkem Panny Marie). 

Striktní odmítnutí nových zásahů památkovým ústavem 
nebylo podle mého názoru příliš šťastné, neboť další diskuse 
ukázala možnost řešení, které vyhoví valné většině poža-
davků památkové péče. Odborná instituce může mít na věc 
pochopitelně jasně vyhraněný a třeba i zásadně odmítavý 
názor. Musí jej však důkladné vysvětlit a obhájit. Jak již bylo 
řečeno, při zamítnutí jakýchkoli novodobých zásahů je třeba 
přesně definovat kvalily historické stavby a důvody její ochra-
ny a následně doložit, v čem návrhy těmto zásadám odporují. 
Jedna z nepopiratelných kvalit paláce Lucerna je přitom 
právě v jeho společenském postavení a nezastupitelné 
roli v životě Prahy. Zamítnutí nové pasáže kvůli neexistenci 
původního projektu (který se vzápětí našel) či zničení štuků 
(které s koncepcí paláce patrně vůbec nesouvisejí a předsta-
vují více než standardní dobovou produkci pro některého 
z nájemců obchodu) je přinejmenším krátkozraké u stavby, 
jejíž bytostnou podstatou je právě živoucí parter a systém 
pasáží. Stejné nerozvážné je dle mého soudu jednoznačné 
odsouzeni restaurace na terase. Architekt zde nenavrhl 
nástavbu patra, ale lehkou prosklenou konstrukci, která se 
při důležitém pohledu z dolních teras téměř neuplatňuje 
a v dálkových pohledech je skryta za protější mohutnou stře-
chou Komerční banky. Navíc - střešní krajina okolí Václav-
ského náměstí nemá ucelený charakter střech malostran-
ských, Lucerna sama je podnik již z podstaty zábavní 
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a celoroční provoz je v současnosti patrně nutnou podmín-
kou zpřístupnění zcela ojedinělých teras, které jsou dnes 
návštěvníkům paláce skryty. V památkové péči by sice pro-
vozní argument neměl být tím rozhodujícím, nicméně nelze 
brát věci zcela odtržené od reality a v tomto případě bych 
řekl, že vzhledu paláce nástavba skutečně příliš neublíží. 

V diskusi nad takovýmto projektem pak musí hrát roli 
i nezvykle odpovědný postoj projektanta a jeho velmi pietní 
přístup ke všem zachovaným historickým prostorám stavby, 
neboť ten je značnou zárukou citlivého vsazení současných 
doplňků do historického organismu. Trvání na naprosté 
neměnností objektu, jehož základním atributem byl pohyb 
a téměř divadelní ztvárnění hlavních prostor, podlamuje sílu 
argumentů při ochraně takových slohově čistých staveb, ja-
kou je například nedávno kompletně zničený hotel Juliš. Prá-
vě z teras Lucerny je výborně vidět, jakou degradací je pro 
Janákův hotel mechanická a v účinku až parazitní nástavba 
na jeho střeše. 

Doufejme, že hlavní bouře má projekt obnovy Lucerny 
již za sebou. Pokusme se vzít si z tohoto případu alespoň 
ponaučení, že je třeba důkladné naslouchat argumentům 
druhé strany a předem se nezavírat novým řešením. Jinudy 
totiž cesta k nápravě pošramocené důvěry mezi památkáři 
a architekty nevede. 

RtehardBiegel 

Z HISTORIE 
Palác Lucerna byl vybudován v několika etapách na protáh-
lé parcele mezi ulicemi Vodičkovou a Štěpánskou na místě 
několika starších domů. Původně měl dosáhnout až 
k Václavskému náměstí. Investorem, autorem koncepce 
a projektantem byl ing. Vácslav Havel V první etapě 
(1907-191 l)vznMdůmpnVodičkověiúidadnešníkino. Ve 
druhé etapě, přerušené světovou válkou, bylo vybudováno 
křidlo do Štěpánské spolu s patrovou pasáží a Velkým 
sálem (kolaudováno 1919). Ve dvacátých letech byly pasá-
že objektu propojeny se sousedními objekty Hvězdou 
čp. 794-n, s čp. 701 -II a domem U Nováků čp. 699-U. Mezi 
hlavní prostory paláce patří zejména zmíněná patrová 
pasáž se schodištěm, Velký sálaMramorový sál v křídle do 
Štěpánské, kino ve středrúmtraktualijcernabcrs navazu-
jícím restaurantem Černý kůň při Vodičkově ulicí V tomto 
křídle se rovněž dochovaly původrúdispozice luxusních bytů 

(při Štěpánské je zhruba dochován jen bývalý byt závodnice 
Elišky Junkové). Z technického hlediska je pozoruhodné 
řešení partie při Štěpánské ulici, která je celá nesena 
wiikátnímželezoibetorwvýmnímem,naněnižsevmcel919 
jako statik podílel ing. Stanislav Bechyně. 

Poznámky: 

1. Následující text zčásti vychází z článku, který autor napsal pro 
srpnové číslo časopisu Architekt Všem čtenářům se tímto omlouvá 
za opakování některých myšlenek a formulací, které v Architektu 
zazněly. Toto dublování je způsobeno tím, že texty obou článků vznika-
ly prakticky současně. 

2. Stanovisko čj. 18101/01/R/Fuzedne23.1.2002 

3.1. zasedání vědecké rady Státního památkového ústavu v hlavním 
městě Praze dne 8. ledna2002, přítomniPhDr. Ambrožová, Prof. arch. 
Baše, PhDr. Bečková, Doc. Benešová, Prof. Fanta, PhDr. Petrů, arch. 
Sedlák, Doc. Škabrada, PhDr. Špaček, FhDr. Zachař, arch. Rusoová, 
arch.Musálek 

4. Při diskusi nad projektem se Domácí rada rozdělila na tři názorové 
skupiny: první, reprezentovaná zejména doc. Šváchou, soudila, že u 
prohlášené kulturní památky nejsou možné žádné objemové změny, 
proto jsou jakékoli nástavby předem vyloučeny. Druhá skupina, jejíž 
hlavním zástupcem byl pan místopředseda Karel Ksandr zastávala ná-
zor, že možná je nástavba nad kinem a zvednutí střechy do dvora na 
křídle při Vodičkově; za nepřípustnou označila naopak nástavbu re-
staurace na terase, a to zejména z důvodu její dominance v dálkových 
pohledech (dle názoru K Ksandra je viditelná zejména z Pantheonu 
Národního musea). Třetí skupina, k níž se řadí například paní před-
sedkyně PhDr. Bečková či pisatel těchto řádků, soudí, že jak nástavba 
nad kinem tak restaurace na poslední terase jsou vzhledem k charak-
teru stavby možné. 

5.5. zasedání vědecké raíty Státního památkového ústavu v hlavním 
městě Praze dne 4. června 2002, přítomni PhDr. Ambrožová, Prof. 
arch. Baše, PhDr. Bečková, Doc. Benešová., P. Jerie, Ing. Mašková, 
PhDr. Noll, PhDr. Petrů, arch. Sedlák, PhDr. Špaček, PhDr. Zachař 

6. Vyjádření čj. 7615/02/R/Fu ze dne 18.6.2002 

7. Závazné stanovisko q. MHMP57057/02/Maz ze dne 27.6.2002 

8. Nejednalo se zde ovšem o nástavbu patra, ale o zakončení celé 
střechy nízkou skleněnou kupoU s lucernou ve středu. Plán, pocháze-
jící z roku 1914, je zřejmě neprovedenouvariantou domu, nebof vyka-
zuje i další odchylky od současného stavu (např. v podobě pasáže). 
Je uložen v archivu odboru výstavby Městské části Praha 1. 

Dobové reklamní vyobra-
zení komplexu Lucerny 
z ptačí perspektivy. 
V pravé části stupňovité 
střešní terasy vrcholící 
nad budovou do Štěpán-
ské ulice. Reprodukce z 
knihy V. M. Havel Mé 
vzpomínky, vydalo NLN, 
Praha 1993. 
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NÁVRH OBNOVY A DOSTAVBY OBECNÍHO DVORA 
ČP. 800-1A 1017-1 NA STARÉM MĚSTĚ 

Vjarních měsících 2002 byla Domácí radě Klubu prezentována studie architekta Petra Malínského 
(ateliér DaM) na obnovu, rekonstrukci a dostavbu areálu Obecního dvora v Anežské čtvrti Starého Města. 

Díky laskavosti pana architekta byla umožněna Domácí radě i exkurse do areálu. Studie má za cíl 
prověřit možnost adaptace areálu na bytový komplex, který vyžaduje kromě využití stávajících budov 

i výstavbu objektu nového. Projekt úprav Obecního dvora má tak z památkového hlediska několik rovin: 
problematiku obnovy a případné adaptace historických objektů, otázku částečné demolice jednoho 

z hospodářských křídel areálu a návrh novostavby najeho místě. 

Historie areálu 

Obecní dvůr na Starém Městě je srostlicí budov různého 
stáří - od středověku po 19. století. Účel areálu, který je do-
dnes v majetku města, byl od baroka do 20. století stejný -
byly zde ustájeni obecní koně, skladovány požární stříkač-
ky a další prostředky nutné k provoznímu zázemí města. 
V období asanace a první republiky unikl Obecní dvůr demo-
lici snad právě pro svou užitkovou hodnotu. Jeho historické 
okolí se nicméně dosti proměnilo: protější strana ulice 
U Obecního dvora byla demolována, nová úroveň ulice po-
sunuta o několik metrů výše a protipólem nízkých historic-
kých domů se stala hradba činžovní zástavby. Ještě větší 
rozpor vznikl v uličce U Milosrdných, kde na přízemní budo-
vu klasicistních stájí tvrdě navazuje jednopodlažní nadezdív-
ka a vysoký strohý činžovní dům ze sklonku třicátých let 20. 
století, kteiý narušil do té doby jednotný historický blok mezi 
ulicemi U Obecního dvora, Kozí a U Milosrdných. V rámci 
úprav Anežského kláštera byly navíc zbytečně demolovány 
drobné domky tvořící protější stranu ulice U Milosrdných; 
vznikla tak stavební parcela (prozatím využívaná jako parko-
viště) , jejíž zastavění mnohapodlažním administrativním 
objektem se právě připravuje. Jakkoli se tedy demolice are-
álu Obecního dvora vyhnuly a tento se dochoval v historické 
celistvosti, jeho okolí prošlo zásadní proměnou. Množství 
započatých a nikdy nedokončených regulací z něj učinilo osa-
mocený ostrůvek historické zástavby, který má důstojné 
partnery jen v historických domech směrem ke Kozímu 
plácku. 

Hlavní vstup do dvora je z ulice U Obecního dvora. Barok-
ní dům s gotickým jádrem zde vystupuje do ulice tak, 
že průjezd do dvora je v její ose. Severní část tohoto křídla 
musela ustoupit klasicistní trojpodlažní novostavbě kance-
lářské budovy. Podél ulice U Milosrdných běží hospodářské 
křídlo dvora, které tvoří nízká barokní, klasicistně přestavě-
ná budova s mansardovou střechou a navazující krátký kla-
sicistní přístavek stájí. Obě hospodářské budovy se průče-
lím otevírají pouze do nádvoří; do ulice je obrácena silná 
nepravidelná zeď, jejíž jádro patrně souvisí s historickým 
ohrazením obecního dvora. 

I z tohoto stručného a zjednodušujícího přehledu je patr-
né, jak složitý je stavební vývoj Obecního dvora. Jakékoli 
úvahy o obnově či dostavbě areálu proto musejí vycházet 
z podrobného a aktuálního stavebně.historického průzku-
mu. Ten v tuto chvíli bohužel chybí, neboť průzkum ze šede-
sátých let 20. století je z dnešního pohledu nepříliš zevrubný 
a zastaralý. 

•N. 

> 

Část ohradní zdi areálu. Obecního dvora z ulice 
U Milosrdných. Foto: RichradBiegel srpen 2002 

Projekt obnovy a dostavby 

Areál Obecního dvora je poznamenán dlouhodobou neúdrž-
bou a jeho obnova je nezbytná. Situaci pak komplikuje 
skutečnost, že dvůr ztratil svou historickou iúnkci. V rámci 
obnovyje proto zapotřebí nalézt pro srostlici objektů z růz-
ných období nový účel, který by nevyžadoval radikální úpra-
vy či demolice historických budov. Jak bylo řečeno. Obecní 
dvůr je dodnes v majetku města, respektive městské části 
Praha 1. Ta přišla s ideou přeměny areálu na čistě obytný 
soubor. Netřeba zdůrazňovat, že takovýto záměr je v kontex-
tu přestaveb historických domů na kancelářské budovy svět-
lou výjimkou. Jeho realizací by byl posílen obytný charakter 
celé Anežské čtvrti, která zůstává jednou z mála relativné 
živých oblastí historického jádra. 

Nicméně všechno má svá úskalí. Cenou za obytný charak-
ter areálu by v tomto případě byla nutná novostavba dalšího 
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Ulice U Milosrdných. Vpravo asanační činžovní dům na zvýšeném terénu z třicátých let 20. století, 
uprostřed objekt klasicistní účelové přístavby k areálu Obecního dvora, o jehož demolici bylo uvažováno. 

Foto: Richard Biegel srpen 2002 

křidla, která by učinila celý projekt rentabilním. Pro umístění 
nového křídla není ve stísněném bloku mnoho možností. Za 
nejvhodnější zvolil architekt místo zmíněné klasicistní stáje, 
těsné vedle strmé stěny sousedního činžovního domu čp. 
804-1. Novostavbu pak pojal jako soustavu teras, které se 
pyramidovitě přimykají k stěně činžovního domu a tvoří tak 
podle slov architekta optický přechod mezi nízkým Obecním 
dvorem a jeho převýšeným sousedem. 

K historickým objektům se projekt chová citlivě a jasně 
z něj vyplývá snaha respektovat historickou strukturu jed-
notlivých objektů. I zde je však několik problémů - například 
návrh využití všech krovů pro půdní vestavby či návrh 
rekonstrukce barokních vikýřů na klasicistně přestavěném 
hospodářském křídle podle Langweilova modelu. Za velmi 
záslužnou je naopak třeba považovat snahu architekta reha-
bilitovat utilitárně přepříčkované středověké síně v přízemí 
hlavního křídla, ačkoli i zde je třeba nejprve určit stáří jed-
notlivých příček stavebněhistorickým průzkumem. 

StamviskoKhjbuZastawaPrahu 

Po seznámení se s projektem vydal Klub Za starou Prahu své 
stanovisko. K problému obnovy historických budov se v něm 
uvádí, že Klub ..oceňuje snahu o pietní přístup k většině 
historíckýchot^ktůareáhL"Dodávávšák, že "jakýmkoliúua-
hám o rehabilitace historických prostor musí předcházet 
stavebně-historícký průzkum. Ten je pak nezbytný i v přípa-
dě snahy o rekonstrukci zaniklých vikýřů severního křídla, 
jejichž obnova se zatímjeví vzhledem k pozdější klasicistní 
přestavbě křídla jako nevhodná." 

Ve věci využití půd stanovisko konstatuje, ž e . .Klub zá-
sadně nesouhlasí s realizacípůdních vestaveb v barokních 
krovech areálu, neboť by znamenaly nevratné poškození his-
torických krovů i celkového obrazu střešní krajiny dané loka-
lity. Tento záměr je navíc v příkrém rozporu s metodikou 
o ochraně střešní krajiny, kterou jako závaznou přijalo 
Zastupitelstvo hL m. Prahy. Vznik půdních vestaveb na kul-

turní památce v obecním majetku by představoval velmi 
negativní signál vůči soukromým vlastníkům, kterým byly 
podobné vestavby s odkazem na zmíněnou metodiku zamít-
nuty." 

Složitou otázku představuje návrh demolice klasicistní 
stáje kvůli novostavbě a následný problém podoby samotné 
novostavby. Po delší diskusi se Domácí rada rozhodla oba 
problémy oddělit. Stanovisko nesouhlasí s demolicí stáje, 
neboť přestavuje"harmonickou a objemem i charakterem 
přiměřenou součást areálu. Její klenuté přízemíje navíc zají-
mavým prostorem, který lze bez zásadních úprav vhodně 
využít" 

Klub si nicméně uvědomuje problém rentability projektu, 
stejně jako neradostný urbanistický stav území a legitimi-
tu snahy o jeho nápravu. Proto ve stanovisku dále uvádí po-
známky k návrhu novostavby, ač jsou zatím "pouze akade-
mické a své váhy nabudou až v případě, že by došlo k prosa-
zované demolici historické budovy na jejím místě." 

K předložené podobě novostavby je uvedeno toto:"Klub 
Za starou Prahu oceňuje přístup projektantů k dostavbě are-
álu, který neznamená snahu zastavět volnou plochu co nej-
většim objemem, ale naopaktuto snižuje na míru, která his-
torickému areálu neuškodí Za jednoznačně pozitivní lze 
označit i čistě obytný charakter novostavby. Kladně hodno-
tíme rovněž snahu vyřešit složitou situaci, kterou zde vytvo-
řilo několik započatých a naštěstí nedokončených regulací 
v průběhu první poloviny 20. století, stejnějako neuvážené 
demolice historických objektů v rámci poslednífáze rekon-
strukce Anežského kláštera. 

Dobrá myšlenka pozvolného přechodu mezi rozdílnými 
výškami se nicméně diky mechanickému provedení stejně 
velkých teras novostavby změnila tak, že namísto přechod-
ného objektu je zde jakýsipřístavek kpřevýšenému činžov-
nímu domu, který je tím vlastně rehabilitován. Kvůli tomuto 
vztahu není novostavba vnímána jako součást areálu obec-
ního dvora, ale náleží spiše ke zmíněnému činžáku. Navrže-
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ný dům bohužel nelze chápat jako samostatný objekt -
jako sestava teras je skutečně pouhým přívažkem k sou-
sednímu objektu. Individualita novostavbyjako samostat-
ného objektu městského charakteruje přitom podle naše-
ho názorujednún ze základních předpokladů jeho soužití 
sokolím. 

Navržený dům zcela postrádá městský parter a do 
ulice se obrací bočnífasádou. Jeho spíše solitérní charak-
terje v daném prostředí cizorodým prvkem a v důsledku 
tak ještě zvyšuje chaos daný nešťastnou historií území 
Stejný důsledek má zmíněná absence městského partem 
- dům je v těsném sousedství styku dvou úrovní ulice, his-
torické a prvorepublikové a s tímto faktem se musí nějak 
vyrovnat, přičemž nejvlastnějším zájmem území je právě 
zcelerújeho narušeného parteru. 

Musíme rovněž připomenout v projektu zcela opominu-
tou problematiku spodní vody, která proudí v podloží 
podél koryta Vltavy. Zahloubenízamýšlenýchgaráží no-
vostavby by vytvořilo v dosud volném toku spodní vody 
přehradu, která by v důsledku poškodila základy domů 
v širokém okolí Z těchto velice závažných důvodů doporu-
čujeme ideupodzemníchgarážízprojektu zcela vypustit" 

Projekt obnovy a případné dostavby Obecního dvora je 
teprve v začátcích. Je velíce potěšitelné, že je již v této fázi 
předložen k odborné diskusi. Přístup architekta je neob-
vykle vstřícný a otevřený a dává snad záruku zdárného 

vyřešení zmíněných problémů. Základní otázkou bude navrže-
ná demolice klasicistních stájí, které jsou památkově chráně-
ny. Rozhodně nepředstavují nghodnotnější část areálu. Památ-
ky však nejsou chráněny jen kvůli své uměleckohistorické 
hodnotě, ale též kvůli kontextu, který vytvářejí. V tomto 
konkrétním případě mají dle mého soudu oba názory své opod-
statnění -jak ten, který vyžaduje zachování areálu v nezměněné 
podobě, tak opačný, který připouští obětování zmíněné budovy 
pro vznik novostavby, která by napomohla zmírnit nepříznivé 
důsledky předchozích nedokončených regulací. Situace vyža-
duje odpovědné a dobře zdůvodněné rozhodnutí, za kterým 
si pak budou památkové orgány stát. Je dobře, že je na zvážení 
všech pro a proti zatím dost času. Lze snad doufat, že obnova 
Obecního dvora proběhne jako jedna z mála akcí tohoto druhu 
v Praze bez tlaku investora a pomyslného nože na krku orgánů 
památkové péče. A to dnes rozhodně není málo. 

Richard Biegel 

Po uzávěrce textu přišla aktuální informace, že se možná 
změní využití historických objektů areálu. Namísto bytů se zde 
zvažuje umístění Pražského domu fotografie, který by byl 
přístupný veřejnosti. Znamenalo by to podle slov architekta 
minimální zásahy do dispozice objektů a pravděpodobně by se 
ustoupilo od využití půd. Na umístění a funkci novostavby se 
nicméně nic nemění. 

OTEVŘENÝ DOPIS KLUBU ZA STAROU PRAHU PROTI PŮDNÍM 
VESTAVBÁM V OBECNÍCH DOMECH ČP. 514-IIIA 515-III NA KAMPĚ 

Ve Věstníku3/2000 (viz též internetové stránky Klubuhttp://klubovni.misto.cz/) jsme uveřejnili výzvu 
k přehodnocení přístupu k výstavbě půdních vestaveb na území Pražské památkové rezervace a zejména Malé Strany jako 
partie s mimořádně cenným obrazem střešní krajiny. Ve stejné době vydal Státní ústav památkové péče (SÚPP) metodiku, 
ve které označil vznik dalších půdních vestaveb v historických částech města za nežádoucí. Tuto metodiku následně přijalo 
za závaznou Zastupitelstvo hL m Prahy a tím se stala závaznou pro rozhodování magistrátního odboru památkové péče. 

Dům U Mariánského obrazu na Kampě, čp. 514-III. Foto: Richard Biegel, srpen 2002 

http://klubovni.misto.cz/
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Střecha domu čp. 515-III od Karlova mostu. 
Foto: Richard Biegel, srpen 2002 

Jak výzva Klubu, tak metodický pokyn SÚPP reagovaly na 
situaci, kdyjsou ve většině domů ve vnitřním městě vestav-
by již realizovány a kdy se jedná o poslední možnost uchránit 
historicky nejcennější půdy volné. Masová výstavba půdních 
vestaveb se přitom dála nekontrolované a často na principu 
precedentu - viz zásahy do exponovaných střech Masaryko-
va nábřeží, střechy Kampy a podobně. V neposlední řadě tak 
bylo vytvořeno korupční prostředí, neboť ve finále záviselo 
umístění vestavby na povolení konkrétních úředíků, kteří 
nebyli svázáni žádným závazným předpisem. 

Metodický pokyn, který v první fázi znamenal zastavení 
těchto „divokých" vestaveb, vytvořil minutu před dvanáctou 
prostor pro odbornou diskusi, která měla říci, zda a za jakých 
podmínek jsou další vestavby možné. PO krátké době se však 
na metodický pokyn jakoby pozapomnělo a realizace vesta-
veb se opět postupně rozběhla. 

Do této situace vstoupila Městská část Praha 1 s ideou 
výstavby půdních bytů na všech obecních domech, kde to 
jen trochu bude možné. Takováto plošná výstavba prakticky 
znamená konec jakýchkoli diskusí o vhodnosti či nevhod-
nosti vestaveb - to, co bylo otázkou jednotlivých sporných 
případů, se odehraje plošně a ve veřejném zájmu. 

Prvními domy, kterých se zmíněná akce měla týkat, byty 
domy na Kampě čp. 514 a 515-III. Oba jsou mimořádně 
exponované-dům čp. 514-III je onen známý dům s balkón-
kem a válečky těsně vedle Karlova mostu, čp. 515-IDjejeho 
mohutný protějšek. Odbor památkové péče Magistrátu i přes 
nesouhlas Státního památkového ústavu v hlavním městě 
Praze obě vestavby povolil. Exponovanost obou objektů, stej-
ně jako pouhá fyzická nemožnost vestavět byty do nízké půdy 
čp. 514-m vedla Domácí radu k napsání tohoto otevřeného 
dopisu Ing. Janu Búrgermeisterovi, starostovi Městské části 
Praha 1, Radě zastupitelstva a Zastupitelstvu Městské části 
Praha 1: 

„Klub Za starou Prahu sije dobře vědom skutečnosti, 
že Městská část Praha 1 vzhledem k charakteru svého úze-
mí nemá možnost stavět „ na zelené louce". Přesto je její úsůí 
proměnit alespoň půdy obecních domů ve volné „ stavební 
parcely" pro výstavbu atraktivních a komerčně lukrativních 
bytů těžko omluvitelné. 

Již několik let, a to nikoliv pasivně, tyto snahy sledujeme 
a musíme s politováním konstatovat, že mez památkové 
přijatelnosti nyrúznačně překročil záměr vybudovat půdní 
vestavby se soukromými byty na dvou obecních domech, 

zároveň však exponovaných památkách pražské památko-
vé rezervace, atodomechNaKampě9(čp. 514)aNaKampé 
8(čp.515). 

Proti realizaci tohoto záměru protestujeme zejména z těchto 
důvodů: 
1. Uvedené domy se nacházejí v samém srdci památkové 
rezervace, v těsné blízkosti Karlova mostu. Jsou denně na 
očích tisícům turistů - návštěvníků Prahy, kteří procházející 
po mostě. Odtudjsou vnímám/jako příklad dosud neporuše-
né malostranské střešní krajiny, kteráje na řadě jiných míst 
již zohyzděna množstvím nevkusných přístaveb, bohužel 
v minulosti povolených. 

2. Odbor památkové péče Magistrátu hL m. Prahy, který vy-
dal k projektu závazné rozhodnutí souhlasného charakteru, 
jejfomidovcd v příkrém rozporu nejen s odborným vyjádře-
ním Státního památkového ústavu v hLm. Praze, ale též se 
všemi regulativy vztahujícími se k statutu Pražské památ-
kové rezervace. Vzhledem k tomu bylo na podnět Klubu 
ZastarouPrcůwvřízerdmimoodvcMnídne 13.6.2002Minis-
terstvem kultury ČR závazné rozhodnutí magistrátního od-
boru památkové péče zrušeno jako nezákonné. Proti, dosud 
platným stavebním povolenímjsme podali všechny zákon-
né opravné prostředky a doufáme, že stavební povolení bu-
dou zrušena. 

3. Obáváme se, že poškození historických krovů během stav-
by by mohlo vyvolat potřebu dodatečné změny projektu, při 
které se zpravidla stavebnici snažíprosadit jako nezbytnost 
prvky, které při původním řízení z památkového hlediska 
neprošly. Vedle Karlova mostu tak může vyrůst další půdní 
přístavba, která bude svými do noci svítícími střešními okén-
ky jasně signalizovat, jak malému respektu se památková 
péče v tomto městě těší 

Ujišťujeme Vás, že proti půdním vestavbám ve výše uvede-
ných domech budeme postupovat všemi prostředky, aí už 
právními, politickými či mediálními. Vyzýváme proto Měst-
skou část Praha 1: 

- aby přehodnotila svůj záměr na vybudování půdních ve-
staveb v exponovaných historických domech Pražské památ-
kové rezervace a nedopouštěla se tohoto zločinu na další 
pražské památce, 

- aby v žádném případě nezahqjovala stavbu, jejíž oprávně-
nostjiž byla z věcného i zákonného hlediska zpochybněna." 

Po odeslání dopisu následoval zájem médií a schůzka zá-
stupců Klubu se starostou Prahy 1 ing. Janem Búrgermeis-
terem. Ten na ní konstatoval, že Praha 1 od vestaveb do zmí-
něných domů ustoupí minimálně do doby, dokud se 
památkové orgány na jejich přípustnosti či nepřípustnosti 
neshodnou. Nelze se nicméně ubránit dojmu, že zmíněné domy 
nebyly pro první vestavby z dlouhé řady vybrány náhodně. 
Opět zde začíná platit princip precedentu - když se povolí 
vestavby na takto exponovaných domech, není důvodu, proč 
je nepovolit jinde. Navíc sama argumentace starosty, který 
se na schůzce podivoval skutečnosti, že Klubu vadí vestav-
by do těchto domů, když půdní byty jsou přitom ve většině 
domů sousedních, svědčí o tomto způsobu myšlení. Apřitom 
tento argument je jasný a platí úplně opačně -jsou-li půdy 
poslední, je třeba je uchránit. Navíc: co jiného by mohlo 
památkově chráněnou stavbu ochránit víc než to, žeje v ma-
jetku státu, který nemá potřebu z památky za každou cenu 
dostat co nejvíce? 

Bohužel, tato (zatím) vyhraná bitva neznamená vítězství 
nad ideou plošné výstavby půdních bytů na Malé Straně 
a Starém Městě. RichardBiegel 
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PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU ZA STAROU PRAHU 
V KVĚTNU AŽ SRPNU 2002 

Na květnových zasedáních se Domácí rada zabývala aktu-
álními památkovými kauzami přetrvávajícími z minulých mě-
síců. Těm jsou věnovány i samostatné články ve Věstníku. 
Byla to zejména výstavba podzemních garáží při objektu 
čp. 249 v Nerudově ulici (podrobněji viz článek na str. 8) 
a plánovaná přestavba paláce Lucerna na Václavském 
náměstí (podrobněji viz článek na sir. 12). S velkými obavami 
je průběžně sledováno počínání společnosti EPD při pláno-
vané přestavbě Josefských kasáren na náměstí Republiky, 
a to nejen z hlediska přístupu k oběma historickým budovám 
v areálu budoucí stavby, ale také zamýšlené proměny do-
pravního systému v oblasti tzv. staroměstského okruhu, kdy 
vyloučení automobilové dopravy z náměstí a naopak její 
přesunutí do dosud klidných přilehlých ulic se zdá být již 
na první pohled kontraproduktivní. Jako projev zásadního 
nesouhlasu s plánovanou půdní vestavbou a zvýšením 
objektu čp. 403v Rytířské ulici, kteiý přiléhá ke gotické věži 
na nároží ulice Na Můstku, podal Klub na Ministerstvo kultu-
ry ČR v mimoodvolacím řízení podnět k přezkoumání rozhod-
nuti Odboru památkové péče MHMP, kterým odbor tento 
projekt povolil. Další prozatím jen bohatě diskutovanou kau-
zou je připravovaná dostavba Vítězného náměstí v Praze 6, 
které se budeme důkladněji věnovat v podzimních měsících. 

V průběhu června byty uskutečněny tři důležité exkurze, 
které zúčastněným členům Domácí rady velmi pomohly 
v nalezení odpovědí a formulování názorů na znepokojivé otáz-
ky. Nejprve jsme měli možnost dne 17. června za doprovodu 
arch. Petra Malínského navštívit a kompletně projít právě 
dokončovanou novostavbu paláce Astra II na Václavském 
náměstí (nově se mu říká palác Euro). Názor na tuto stavbu 
se vyvinul do překvapivě kladné podoby (podrobněji viz člá-
nek na str. 22). Současně nám týž architekt zajistil přístup 
i do areálu staroměstského Obecního dvora, čp. 800-1 mezi 
ulicemi U Obecního dvora, U Milosrdných a Kozí, jehož pro-
měnu na obytný komplex s dostavbou projektově připravuje. 
NavštMijsme prakticky všechny v projektu dotčené prosto-
ry tohoto historického hospodářského areálu a na základě 
této cenné osobni zkušenosti vypracovali klubovní stanovis-
ko (podrobněji viz článek na str. 16). Třetím navštíveným 
objektem nebyl žádný méně významný než Pražský hrad. 
Již zjara jsme zaznamenali poplašnou informaci, že se připra-
vují rozsáhlé úpravy reprezentačních prostor ve spojovacím 
křídle mezi druhým a třetím nádvořím Pražského hradu, 
které ty mohly porušit dosud dobře zachovaný vzhled v bru-
selském stylu některých z nich, koncipovaný arch. Jarosla-
vem Fragnerem. V tomto smyslu jsme vznesli dotaz na oddě-
lení památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 
V odpovědi, která zcela odmítala jakékoliv nařčení z nepietní-
ho přístupu k zmíněným prostorám, nám byla navržena 
i jejich prohlídka, kterou jsme s velkým zájmem využili. 
Dr. Eliška Fučíková, vedoucí památkové péče KPR, ing. arch. 
Zdeněk Lukeš a ing. arch. Petr Chotěbor se pak 27. června 
naší skupince věnovali s nevšední péčí. Výsledkem této 
návštěvy pak bylo konstatování, že architektonické dílo 

J. Fragnera na Pražském hradě ohroženo skutečně není a co 
víc, nachází se v dobrých rukách. 

Přelom června a července rozbouřil kauzu již vypro-
jektované, stavebním povolením obdařené, ale dosud před 
veřejností spíše utajované výstavby rampy na Kampu od Ma-
lostranského nábřeží, která by umožnila plynuty průjezd 
celým ostrovem. V této záležitosti jsme stavební povolení 
napadli v mimoodvolacím řízení. Byla to však především 
aktivita ekologických občanských sdružení a zastupitele 
Městské části Prahy 1 Martina Mejstříka, která dosáhla 
v polovině července toho, že akce byla samotnou Prahou 1 
zrušena, neboť se nepodařil prokázat její skutečně smyslu-
plný účel. 

Ve dnech 5. - 7. července navštívila dvoučlenná delegace 
Klubu Za starou Prahu ve složení Mgr. Kateřina Hanzlíková 
a ing. arch. Martin Krise oslavy 125. výročí spolku S.PAB. 
v Salibury ve Velké Británii. Dopravu a pobytové výdaje vel-
koryse hradila britská strana. O účasti na těchto oslavách 
a prezentaci Klubu budou referovat oba účastníci na Hovo-
rech o Praze dne 9.10. (uiz íéž článek na str 26). Současně 
však probíhá i další zahraniční aktivita Klubu. Dne 9. září 
byla v Paříži v prostorách Asociace pro ochranu a uplatnění 
historické Paříže (Association pour la sauvegarde et la mise 
en valeur du Paris historique) zpřístupněna výstava o stoleté 
historii Klubu Za starou Prahu. Bude součástí akce Česká 
sezóna ve Francii, od jejíž organizátorů jsme na ni také získali 
finanční podporu. Celá organizační a též většina autorské 
přípravy výstavy byla soustředěna v rukou členky Domácí 
rady Mgr. Radmily Kreuzziegerové. 

Dne 23. 7.2002 navštívila delegace Klubu ve složení 
Prof. Milan Pavlík, ing. arch. Martin Krise a Richard Biegel 
starostu Prahy 1 Jana Bůrgermeistera, a to na základě 
otevřeného dopisu, který Klub vypracoval a rozeslal ve věci 
chystaných půdních vestaveb do domů na Kampě čp. 514 
a 515 [podrobněji viz Článek na str. 18). 

V polovině srpnajsme byli stejně jako všichni ostatní 
Pražané svědky „pětisetleté" vody. Kanceláře Klubu v Judi-
tině věží jsou pochopitelně zcela mimo dosah i takto zvýšené 
hladiny reky, velký strach jsme však měli o Hypšmanův mo-
del Malé Strany a Hradčan uložený v bednách v přízemním 
podlaží věže. Ještě 13.8. odpoledne jsme se pokoušeli po-
skládat v této místnosti bedny s modelem tak, aby byly 
co nejvýše od podlahy. Potom jsme pět dalších dnů, kdy byl 
do této zóny nekompromisně zakázán vstup, žili ve velké 
nejistotě a obavách. V neděli 18.8. jsme se do věže dostali 
a zjistili, že voda sice jen „olízla" podlahu místnosti a dostala 
se tedy jen na dno čtyř z 12 beden, ale vlhkost místnosti, 
v níž začaty rašit plísně přímo před očima, je pro model do-
slova zhoubná. Díky dobrým lidem, kterým nebyl náš pro-
blém lhostejný, se podařilo během několika hodin zajistit: 
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vhodný azyl pro navlhlý model, povolení k vjezdu, nákladní 
auto a odborný restaurátorský dohled. Rozměrné bedny 
s modelem byly odvezeny v pondělí 19. 8. do bezpečí. 
O dalších osudech modelu budeme průběžně informovat. 

Emotivně zjitřená doba po velké vodě přinesla kromě 
jiného velké překvapení v obviněni památkářů ze zatopení 

Kampy. K tomuto problému jsme zorganizovali dne 26.8. 
tiskovou konferenci (podrobněji viz Článek na sír. 4). 

Klub se stal také jedním z garantů finanční sbírky SOS 
Archiv architektury, která byla vyhlášena ke dni 29.8., 
a administrativním správcem jejího konta. Bližší informace 

na straně 25 a zadní straně obálky. 
Kateřina Bečková 

Evakuace 
Hypšmanova 
modelu Prahy 
z Juditiny věže 
dne 19.8.2002 

V souvislosti s akcemi na záchranu Hypšmanova modelu Prahy, poškozeného povodní, 

si Klub Za starou Prahu dovoluje veřejně poděkovat: 

restaurátorům Markétě Pavlíkové a Pavlu Hančovi za organizaci odvozu modelu a odborný dohled nad ním, 
panu Dr. Ing. Janu Kyselovi, firma ALIK v Radotíně, za dočasné poskytnutí prostoru pro uložení modelu, 

panu ing. Petru Doležalovi, firma ALBET, za poskytnutí nákladního auta s řidičem pro dvě jízdy tam a zpět, 
pánům Richardu Bieglovi, Janu Veselému a ještě jednou Pavlu Hančovi za plné nasazení 

při fyzicky náročném nakládání rozměrných a těžkých beden. 
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Foto Martin Micka, srpen 2002 

NEČEKANÝ HAPPY-END VELKÉHO DRAMATU 

ANEB CO ZNAMENÁ NOVOSTAVBA PALÁCE ASTRA II ZVANÉHO DNES EURO 
PRO NOVÉ MĚSTO? 

Nejednou již způsobila nově vystavěná budova v centru města členům Klubu Za starou Prahu šok. 
Buď jsme zoufale lomili rukama a psali rozhořčené pamflety nebo si léčili v hlučné kořalně depresi 
Tento, tak častý scénář, se v případě novostavby tzv. paláce Euro, dříve pracovně nazývané Astra II 

a dokončené letos v červnu, kupodivu nezopakoval. Dokonce lze konstatovat, že černé obavy 
prezentované ve dvou klubovních stanoviscích a glosované nejednou mnohými z nás v médiích se 

nakonec nenaplnily'. Ale co víc, došlo k zázraku: po 655 letech byla napravena urbanistická chyba 
v konceptu Nového Města. Ano, čtete dobře, na tom vážně trvám] 

V čem spočívaly obavy Klubu? 

Nyní by leckdo mohl s opovržením říci na naši adresu: 
„Jsou a prioriproti každé nové stavbě, protože konzerva-
tivní staromilci prostě nedokáží rozpoznat kvalitní archi-
tekturu!" Jenomže to je velmi krátkozraké tvrzení. První 
stanovisko Klubu bylo zpracováno v roce 1999, kdy návrh 
arch. Martina Kotíka pro společnost LBB Reality: 

a) převyšoval v partii věže nejen okolní zástavbu, ale 
i budovu Koruny na protějším nároží; 

b) hranolová věž měla charakter věžáku, jakéhosi „minia-
turního mrakodrapu," ostře odděleného od přilehlé nižší 
části domu; 

c) urbanistickým důsledkem tohoto konceptu byl vznik 
nežádoucí nové dominanty Václavského náměstí a nepře-
hlédnutelné narušení střešní krajiny středu Prahy. 

'Kladné hodnoceni novostavby je subjektivním názorem autorky článku, 
s nimž se ztotožňujeJen část členů Domácí rady Klubu. 

Je třeba připomenout, že tento architektonický záměr 
byl podroben velmi nesouhlasné kritice veřejnosti, čas-
to a s velkou chutí propírané v médiích. 

Na počátku roku 2000 prezentoval v Klubu arch. Petr 
Malínský, který tehdy od arch. Kotíka převzal vedení 
projektové přípravy novostavby, návrh poněkud přepra-
covaný. Nyní musím ovšem již popravdě přiznat, že jsme 
se tehdy pod vlivem původního nepřijatelného architek-
tonického konceptu nedokázali zcela vymanit z obav, a 
naší nedůvěře odpovídalo i druhé klubovní stanovisko 
z 13.3.2000, které, i přes nově navržené snížení věžové 
části budovy na úroveň protější Koruny, bylo negativní 
a poukazovalo zejména na nevhodný hranolový tvar věže 
a její snahu dominovat okolí. 
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Proč se obavy nenaplnily? 

Letos v červnu jsme spolu s Pražany a zatajeným 
dechem sledovali postupné snímání lešení z novostavby. 
Byli jsme snad ochotni ještě připustit, že se namísto hnus-
ného smrtihlava vyklube cosi jako nevýrazný bělásek, ale 
tak půvabnou babočku čekal málokdo! (Možná, že i sám 
architekt Malínský a jeho spolupracovníci byli překvapeni 
tím, co se v kukle skrývá.) S úlevou je tedy třeba konstato-
vat, že: 

a) palác Euro svou hmotou příjemně koresponduje s pro-
tilehlou Korunou. Není vyšší ani hmotnější. Ze zorného úhlu 
chodce se v hrubém obrysu obé budovy téměř 
shodují. Novostavba se tak vzdala ambice dominovat; 

b) nároží paláce Euro, byť zůstalo v podobě věžového 
hranolu, je v půdorysu zmenšeno ve prospěch „vzdušného 
obložení" s pohyblivými zlatými lamelami. Fasádu tvoří 
sklo, jehož hladký povrch zaoblený do křivky budí zdání 
jen nehmotného v horku se tetelícího vzduchu. Tedy na-
místo nevítaných ostrých hran, těžkých hmot a lapidárně 
geometrických tvarů přichází mnohoslibná iluze a lehký 
„vzdušný zámek"; 

c) obávaný pocit „věžákovosti" se při organickém spoje-
ní věžového nároží skleněnou fasádou s nižší části budovy 
neuplatňuje. Horní dvě patra věže ovšem zůstávají úmysl-
ně bez skleněného obkladu. Je tedy jen na každém z nás, 
chceme-li uvidět věž v celé výšce nebo jen jako nárožní 
akcent. 

Co znamená novostavba pro Nové Město? 

Domnívám se, že doslova převrat! Napravuje (zřejmě ne-
vědomky) dávnou urbanistickou chybu v původním novo-
městském konceptu! Ale abych tento smělý názor vysvět-
lila, musím začít hodně od Adama, přesněji od Karla IV. 
Půl roku před založením Nového Města, v září 1347, věno-
val zbožný Karel IV. rozsáhlý pozemek karmelitánům. Není 
jasné, jak do výběru a vytýčení hranic pozemku pro kláš-
ter a jeho zahradu mohl či nemohl mluvit urbanista Nové-
ho Města (nebo jím snad byl sám Karel IV. ?), ale v každém 
případě došlo k tomu, že ohradní zeď klášterní zahrady 
měla tvořit dost něšťastně uliční frontu celé dolní polo-
viny západní části Koňského trhu (Václavského náměstí). 
A to bylo skutečné velmi nešikovné, protože Koňský trh 
byl právě zde obchodně neživější a právě v této lukrativní 
lokalitě byl ochuzen přibližně o patnáct stavebních míst. 
Přirozený vývoj tuto situaci nebyl ochoten tolerovat. 
Při ohradní zdi kláštera nejprve vznikaly na malých měl-
kých parcelách, které se vůbec nepodobaly prostorným 
karlovským stavebním parcelám, domky, které náměstí 
zúžily. Toto zúžení je ostatně patrné dodnes. Průběh pů-
vodně vytýčené uliční fronty je zřejmý, když si pomyslně 
spojíme ustupující průčelí domů čp. 771 na Můstku (tzv. 
Špalíček) a čp. 791 ve Vodičkově ulici. 

Teprve poté, co klášter, tehdy již františkánský, začal 
odprodávat okrajové části své zahrady, mohly tyto domy, 
původně parazitující jen na úkor plochy náměstí, prohlou-
bit i své zadní partie. Během dalšího přestavování i slučo-
vání pozemků v období 17. -19. století se alespoň ve fasá-

dách do náměstí začaly výstavností vyrovnávat domům 
na protější straně Koňského trhu. Nevelká a nepravidel-
ná parcela, na níž stojí dnes Palác Euro, tvoří severní 
okraj této řady, a jakýkoliv dům, který na ní kdy stál, ať 
chtěl či nechtěl, zastával významnou urbanistickou úlohu 
pravého pohledového „nárazníku" ze směru od Starého 
Města. Ano, hned to vysvětlím. 

Na Můstku bylo nejdůležitější místo dotyku obou měst 
Starého a Nového, tudy se vcházelo nejvýznamnější sta-
roměstskou branou. Havelskou, na Nové Město. Nedale-
ko odtud byl bod, z kterého bylo Nové Město vytyčeno do 
své velkorysé podoby, a odkud se rozlévalo do tří světo-
vých stran. Tady měl být chodec se Starým Městem za 
zády fascinován pohledem do rozlehlého tržiště mírně stou-
pajícího až k daleké Koňské bráně. Když to vyjádříme jen 
s trochou nadsázky, je to místo identity Nového Města, 
místo, kde ho lze pocítit a odkud ho lze pochopit. 

Místu, které je obtěžkáno tak nelehkou úlohou „ideo-
vé", ale i skutečné vstupní brány do Nového Města, logic-
ky náleží jistý díl monumentality. A ta mu, dá se říci, 
po celá století skutečné nechyběla. Vlevo na nároží Příko-
pů stál mohutný dům připomínající malou pevnost, který 
byl přestavěn do své poslední známé podoby v baroku 
(dům zvaný U Špinku s Vídeňskou kavárnou, čp. 846). 
Vpravo mu tvořily protějšek sice domy subtilnější, nad 
nimi se však tyčil majestátní závěr kostela P. Marie Sněž-
né. Tedy po obou stranách vstupu do náměstí státy stav-
by ne zcela sourodé a vzájemně právě souměřitelné, 
dokázaly však svoji úlohu vstupních novoměstských 
dominant úspěšně naplnit. Ovšem netřeba si nalhávat, 
byla to mnohem více náhoda, než záměr. 

Tento stav, platný po celá staletí, byl narušen až před 
koncem 19. století četnými přestavbami a navyšováním 
domů na obou stranách náměstí. Chaos, způsobený 
degradací historických dominant (např. věže U Lhotků na 
nároží Vodičkovy ulice, čp. 791), zmírnila monumentální 
budova Národního muzea na nejvyšším bodě Václavské-
ho náměstí, která se zaslouženě stala novou dominantou 
nekompromisně přitahující chodcovy oči již od Můstku. 

V další stavební historii dolní části Václavského 
náměstí, přesněji Můstku, následovala v průběhu 20. sto-
letí tři období, která jeho úloze vstupní brány do Nového 
Města nebyla příznivá, a tím do jisté míry i snižovala his-
torický význam Nového Města jako samostatného urba-
nistického útvaru: 

1. V roce 1914 byla dostavěna mohutná budova Koruny 
na místě původních pěti domů. Budova s věžovým náro-
žím má ty nejlepši předpoklady být levou částí monumen-
tální vstupní brány do Václavského náměstí 20. století. 
Na protější straně přetrvával historický stav s dominují-
cím chórem P. M. Sněžné. 

3 Koncem dvacátých let byty dostavěny na pravé straně 
domy čp. 773 (Lindtův) a 774 (Baťa), které čněly nad 
historickým rohovým čp. 772 v krutě dvojnásobné výši 
(viz obrázek na následující straně). Princip vstupní brány 
do Nového Města se stal zcela nečitelný. 

& V roce 1972 byl dům čp. 772 (po mnoha stavebních 
úpravách již velmi nevzhledný) v souvislosti se stavbou 
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metra zbořen a na jeho místě celých dalších třicet let leže-
la ladem nepříliš rozsáhlá, ale pravděpodobně nejlukra-
tivnější a nejprestižnější stavební parcela středu města. 
Roli pravého rámce vstupní brány jakoby v záskoku pře-
vzala budova čp. 771 (Špalíček), nicméně její asymetrie 
vůči Koruně působila v této úloze chaoticky. 

Jak je zřejmé, v roce 2002 nastalo období docela nové. 
Výstavbou Paláce Euro dostala Koruna hmotově adekvát-
ní protějšek a současně ideální pravou polovinu vstupní 
brány do Nového Města. Lze konstatovat, že nastal dříve 
sotva tušený úkaz, kdy obě nárožní budovy vstoupily 
do překvapivě úzkého kontaktu, v němž se nenapadají, 
neutlačují, ale právě naopak, vzájemně se velmi zajímavě 
umocňují a harmonie mezi nimi, i přes časovou a slohovou 
vzdálenost jednoho století, dosahuje téměř dokonalosti. 

Vřele doporučuji každému, kdo o mých slovech pochy-

buje, aby se postavil doprostřed vyústění ulice Na Můstku 
zády k Starému Městu a čelem k Václavskému náměstí. 
Nemusí přitom přivírat oči a kroutit hlavou ze strany 
na stranu, postačí to, co uvidí před sebou a v postranním 
periferním vidění. Doufám, že bude ten obraz interpreto-
vat shodně se mnou: to monumentální entrée zvěstuje, 
že tady se vstupuje do jiného historického města, než je to 
za zády. Pro zachování či dokonce obnovení povědomí 
o Novém Městě jako svébytném urbanistickém celku 
je to výtečný počin! 

Po šesti a půl stoletích se západní dolní polovina 
zástavby Koňského trhu - Václavského náměstí stala 
konečně plnoprávnou a plnohodnotnou. Po její někdejší 
provizornosti jsou stopy kompletně zahlazeny a její 
prvotní hřích, totiž zúžení náměstí, je tak definitivně 
amnestován! 

Kateřina Bečková 

Dolní část Václavského náměstí na pohlednici z roku 1930. 
Na snímku je patrný kontrast výšky historického domu čp. 722 na nároží a s nim sousedících budov, 

které vznikaly od 90. let 19. století a dosahovaly výšky téměř dvojnásobné. 
Tento nárůst znamenal efekt optického zúžení náměstí. 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 3 / 2002 25 

SOS ARCHIV ARCHITEKTURY!!! 

Archiv architektury vznikal na půdě Technického 
muzea v Praze od roku 1910 na základě výzvy profe-
sorů ČVUT. Postupně zde byty shromážděny pozůsta-
losti nejvýznamnějších českých architektů 19. a 20. 
století, počírcye obdobím historismu přes secesi a funk-
cionalismus po současnost. Jako jedna z nedůležitěj-
ších sbírek evropského významu se stal členem ICAM 
(International Confederation of Architectural 
Museums). 

Archiv obsahuje přes 200 pozůstalostí: kreseb, plá-
nů, fotografií, dokumentů a modelů, tj. cca půl milio-
nu muzejních exponátů. Během uplynulých 90 let se 
archiv podílel na řadě výstav, většinou putovních, 
monografických i tématických - např. Czech Functio-
nalism 1918-38, Český kubismus, Jože Plečnik, Zro-
zení metropole (Shaping the Great City), Jan Kotéra 
aj. V roce 1940 byl archiv násilně přestěhován ze 
Schwarzenberského paláce na Hradčanech do přízemí 
barokní budovy Invalidovny. 

Při katastrofálních záplavách v srpnu 2002 byla 
budova zaplavena do výše 3,45 metrů. Sbírky archivu 
architektury byty z 90% zaplaveny. Při záchranné akci 
se díky nadlidskému úsilí mnoha jednotlivců podaři-
lo většinu archiválií z budovy odvézt a zamrazit tak, 
aby bylo v budoucnu možné jejich restaurování. 

Nyní je potřeba z Invalidovny odvézt zbylé nepoško-
zené archiválie, zřídit restaurátorské pracoviště a de-
pozitáře pro zachránění alespoň části této nenahradi-
telné součásti evropského kulturního dědictví. 

Restaurování zamrazených archiválií bude v nejlep-
ším případě trvat desítky let a vyžádá si obrovské 
materiální náklady, které jsou zcela mimo možnosti 
všech zainteresovaných institucí. 

Žádáme proto všechny domácí i zahraniční vědecké 
instituce, školy, restaurátory, architekty a evropskou 
kulturní veřejnost vůbec o naléhavou pomoc - finan-
ční, materiální odbornou či jinou. 

K soustředění finanční pomoci bylo pod patronací 
Akademie výtvarných umění v Praze, Klubu Za starou 
Prahu, časopisu Architekt a občanského sdružení Kruh 
založeno konto SOS ARCHIV ARCHITEKTURY 
č.179310745/0300 

V Praze23.8.2002 

Správou účtu byla pověřena rada ve složení: 
Prof. Emil Přikryl Škola architektury, AVU Praha 

Prof. Vladimír Šlapeta, Fakulta architektury ČVUT 

Prof. Milan Pavlík, Fakulta architektury ČVUT 

Jiří Horský, časopis Architekt 

Doc. Rostislav Švácha, Ústav dějin umění 

Akademie věd 

Karel Ksandr, Státní ústav památkové péče 

SoňaRyndová, Škola architektury, AVU Praha 

Marcela Steihbachová, občanské sdružení Kruh 

Kateřina Bečková, Klub Za starou Prahu 

Vladislava Valchářová, Národní technické muzeum 
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CENA KLUBU 2 
PRO SOUČASNOU ARCHITEKT 

Novostavby v historických jádrech měst jsou bedlivě 
sledoványveréjností laickou i odbornou. V posledních letech 
se stále vyostřují diskuse o tom, jak má taková architektura 
vypadat, nakolik má reagovat na své okolí nebo dokonce zda 
má vůbec současná architektura právo do historického 
prostředí vstupovat. 

Klub Za starou Prahu se domnívá, že současná architek-
tura do historického prostředí rozhodně patří. S podobným 
problémem se potýkali architekti všech staletí před námi. 
I tehdy jej vyřešili buďdobře či špatně. Architektura je neko-
nečný příběh, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít. 
Ovšem stejné jako je nesmyslné novou architekturu do his-
torického města nevpouštět, nelze ani architekty zbavit od-
povědnosti vůči němu. Nový zásah nesmí znamenat záměrné 
popření místa a jeho charakteru. Toto samozřejmě nevyluču-
je vznik nových dominant, stejně jako řadových domů, které 
se svým okolím splynou. Jde - jako vždy v historii architektu-
ry - o to, zda chceme prostředí umocnit či přetvořit. Obojí je 
možné; jsou však místa, jejichž přetvoření by bylo z dnešního 
pohledu ztrátou. 

. STAROU PRAHU 
RU V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ 

Praha posledních dvanácti let nám bohužel spíše uka-
zuje, kudy cesta nevede: se špatným zadáním udělá máloco 
i sebelepší architekt. Nelze však s několika stavbami odsou-
dit architekturu jako takovou. Je třeba hledat příklady pozi-
tivní, neboť jen ty ukazují cestu dále. 

Domácí rada Klubu se proto rozhodla každoročně udě-
lovat Cenu Klubu Za starou Prahu pro současnou archi-
tekturu v historickém prostředí, která je určena pro novo-
stavby, které tento problém zajímavě a zdárně vyřešily. 
Neomezujeme se přitom jen na Prahu - do okruhu našeho 
zájmu patří celé území České republiky. 

V první fázi udělíme cenu za období let 1997-2001. Toto 
by se mělo odehrát na podzim tohoto roku (Domácí rada 
již má své kandidáty, ze kterých bude vybírat). Příští rok se 
udělí cena za rok 2002 a pak již pravidelné dále. Vyhlášení 
ceny by se mělo odehrávat vždy na počátku následujícího 
roku, v období kolem Valné hromady Klubu. Vítěze ceny, 
stejné jako všechny kandidáty představíme a další podrob-
nosti přineseme v příštím Věstníku. 

RktvnrúBtegel 

CESTOVNÍ ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ S.P.A.B. 

Dva zástupci Klubu Za starou Prahu se ve dnech 5.- 7. července 2002 zúčastnili výroční schůze spolku 
THE SOCIETY FOR PROTECTION OFANCIENT BUILDINGS v Salisbury, Wiltshire. Spolek, založený 

v roce 1877 Wiliamem Morrisem, působí v Anglii, Walesu a Skotsku a vznikl v podobných podmínkách 
jako Klub Za starou Prahu. Má 7000 členů, 10ti členné shromáždění, 30ti členný výkonný výbor, 
technickou skupinu, 2 výbory pro vzdělávání a 1 výbor ve Skotsku, sekci Mlýny a místní pobočky. 

Letošní schůze byla významná, protože S.PAB. oslavil 
125 výročí založeni a výbor spolku se rozhodl pozvat zá-
stupce podobných spolků z kontinentu, kteří přednesli 
krátké příspěvky. Při výběru rozhodovalo stáří pozvaných 
spolků. Nejstarší spolek z Norska, FORTIDSMINNEFORE-
NINGEN, oslavil nedávno v Oslu 150 let trvání a DRU-
ŠTVO PRJATELJA DUBROVAČKE STARINEje padesátile-
té. Náš Klub se podle věku vklínil doprostřed a také 
se zdá, že naše činnost, ač intenzívní, postrádá extrémy. 
Norský klub se snaží rozšířit počet památek i o relativně 
nedávno postavené domy a neváhá promyšleně lobbovat 
mezi politiky i při schvalování státního rozpočtu. Dubrov-
nický klub je nezisková organizace, která se stará o pro-
voz a příjmy ze slavné procházky po dubrovnických 
hradbách, řeší drtivé poválečné problémy obnovy pamá-
tek a ovlivňuje fungováni starého města. Také to dělá se 
znalostí úspěšných postupů, používaných již po zemětře-
sení před čtvrtstoletím. 

Anglické metody se stále opírají o myšlenky svého za-
kladatele a mají silnou pozici, založenou na kontaktech se 
členy - majiteli a nájemci památek, na technickém pora-
denství při obnově a na nástavbovém a postgraduálním 
školení odborníků. Ti se budou výhradně zabývat obno-
vou a jsou při dalším výkonu svého povolání ve spojení se 

Katedrála Panny Marie v Salisbury, výška věže 123 m. 
Foto: Kateřina Hanzlíková, červenec 2002 
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spolkem. Na schůzi asi 200 účastníků, konané v kostele 
sv.Tomáše v Salisbury, hovořil o činnosti spolku v uplynu-
lém roce jeho předseda David Lodge. Je to opravdu roz-
sáhlá práce, neboť nic, ani v Anglii, není zdaleka tak jedno-
duché, aby to zvládl státní aparát. Nyní spolek také více 
spolupracuje s jinými britskými organizacemi, nejvýznam-
néjší jsou ENGLISH HERITAGE a NATIONAL TRUST. 
Na schůzi byl pozván a oceněn jeden zástupce a zásadní 
strategický projev přednesla předsedkyně loterie, jejíž 
výnosy ve výši 300 mil. liber ročně jdou do památek. Byly 
také předány výroční ceny spolku. Myslím si, že nejpůso-
bivější chvíle schůze bylo poděkování faráře z malé ves-
ničky. 

Tváře lidí, kteří se zúčastnili, chování skupinek, vztahy 
mezi nimi a zájem o výklad a diskuse na dvou prohlídkách 
a na výletě, který následoval v neděli, jsou už na první 
pohled stejné jako u nás. Jak jiný je však stav ohrožova-
ných nebo právě zachraňovaných památek a jak se liší 
přístup důležitých lidí k nim! Tím myslím ty. kteří je vlast-
ní a kteří je obývají a také se o ně konkrétně starají. Smysl 
pro tradici i organizaci nám chybí asi ještě více než peníze. 
Avšak: chybí nám také pochopem pro obyvatelnost pamá-
tek a shovívavost k potřebným úpravám. 

Pro schůzi bylo město Salisbury vybráno kvůli kated-
rále. Celková oprava pláště se právě dokončuje. Tato po-
zoruhodně jednotná stavba se v závěru středověku stala 
předmětem adaptací při výstavbě nejvyšší kostelní věže 
v Anglii. 

Na nás ale určité nejvíc zapůsobila návštěva v několika 
obývaných domech a zahradách. Obyvatelé jsou nejen 
svým zájmem, ale také neobyčejně rafinovaným právním 
řádem připoutáni k objektu. Odborníci, kteří projektují 
anebo řídí stavební práce, byli výhradně absolventy ško-
lení S.P AB . a vůbec nebyli náchylní používat moderní tech-
nologie a kontrastní materiály, jak se to děje u nás. Největ-

ší zájem mezi nimi by asi vyvolala návštěva Čech, spojená 
se školením o vápenných omítkách. 

Naše návštěva bude mít pokračování v konkrétních sty-
cích s hostiteli a tím budeme schopni poskytnout i po-
drobnější informace pro naše členy, kteří se chystají na 
cestu do Anglie. McaťnKríse 

Účastníci zasedání v zahradě vedle Wren Hall 
v Cathedral Close, Salisbury. 
Foto: Martin Krise, červenec 2002 

CO VŠECHNO DĚLÁ SPOLEK S.PAB. 
(THE SOCIETY FOR PROTECTION OF ANCIENT 
BUILDINGS, 
37 Špital Square, London El 6 DY, 
www.spab.oig.uk,lnfo@spab.oig.iitO 

Výtahz výroční zprávy 2001 

Společně s více než šedesáti organizacemi vytáhl S.PAB. 
k masivnímu přesvědčování vlády, že starost o památky 
není překážkou pro modernizaci země. Příkladem jsou 
úspěchy jiných spolků při ochraně životního prostředí 
a na druhé straně naprostá neschopnost ministerstva 
zemědělství brát ohled na památky již zpočátku, při zahá-
jení dezinfekce při epidemii slintavky a kulhavky. Dozor 
byl totiž jiným znemožněn při karanténních opatřeních 
a mnoho konstrukcí i objektů vzalo za své. 

Vláda také připravuje zjednodušení systému plánová-
ní, při kterém se odstraňují některé pojistky, o něž se dlou-
ho bojovalo. Vzápětí se dostavil úspěch alespoň při snížení 
daně z přidané hodnoty při opravách kostelů. Podle vy-
hlášky o plánování měst a venkova z roku 1990 se S.PAB. 
vyjadřuje ke všem demolicím nebo částečným demolicím 
památkových objektů, jejichž větší část byla postavena 
před rokem 1714. V roce 2001 bylo takových žádostí 
o demolice přes osm set. 
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S.P.A.B. vloni zjednodušil členství a rozdíly v příspěv-
cích a službách, které dosáhly až neudržitelného sta per-
mutací. Z ankety mezi členy vyplynulo, že by měl být tele-
vizní seriál o starých domech, a tak se na rok 2003 
připravují vzdělávací kapitoly o nebezpečných poruchách 
domů. Zvětšuje se počet regionálních skupin S.P.A.B. 
a společenská činnost spolku je na vzestupu. Vloni přiby-
lo 15% členů, webové stránky navštěvuje průměrně 
300 lidí denně. 

Propagační skupina: tisk, sponzorované seznamy 
památek na prodej, kurzy pro majitele domů, příprava 
oslavy výročí. 

Technická skupina: kromě konzultační činnosti se při-
pravují i standardy. English Heritage oznámila, že jí finan-
cované programy budou do tří let dohlíženy pouze akre-
ditovanými osobami. Seznam odborníků a některé 
doporučované stavební materiály a konstrukce jsou na 
webových stránkách. Otázky a odpovědi jsou v každém 
výtisku SPAB News. Organizují se také brigády, vloni se 
poprvé konal dvoudenní kurz o tradičních stavebních 
řemeslech. V poradenství byl zaznamenán nárůst dotazů 
na zlepšování izolací. Raritou byl dotaz až ze Singapuru 
ohledné vysušení tamní synagogy. 

Výbor pro vzděláni: již patnáct let probíhá jednoroční 
školení řemeslníků a postgraduální školení. S.P AB . vyu-
čil vloni pět odborníků. Dále se konají víkendové a týden-
ní kurzy. Učitelé S.P AB. fungují i ve školení jiných organi-
zací, neboť se všeobecné ví, že je nedostatek školených 
řemeslníků. 

Zvláštní fondy se rozděluji podle pravidel jejich zakla-
datelů, na příklad chudobince lze podporovat jen při za-
chování funkce, anebo se peníze mohou použít jen na nej-
nutnější záchranné práce, či jen pro mlýny se zachovaným 
soustrojím. 

Případy v r. 2001. 
S.P A B má nyní také jednoho stálého zaměstnance pro 

případy, které se týkají kostelů. Soudobé změny v kostelech 
se týkají nejvíce oprav, kde spolek dbá na dodržení osvědče-
ných postupů. Dále je to „přebudování," jako jsou záměry 
vyhodit lavice, rozpříčkovat prostory na schůzovní místnosti 
a vložit kuchyně a záchody, a za třetí jsou to velké přístavby, 
spojené obyčejně s prodejem pozemku u kostela. 

Projednává se také rozumná aplikace vyhlášky o pří-
stupu invalidů do památkového prostředí. 

Konkrétní příklady se týkají laserových kopii soch, doplň-
ků a náhrady kamene a opravy cihelných fasád, přestavby 
hradu a později vězení na hotel v Oxfordu nebo redukce 
zamýšlené přístavby ke katedrále ve Walesu. Ke sporu došlo 
v Liverpoolu kvůli zamýšlenému transferu středověké hráz-
děné budovy, vyprchal však, když se zjistilo, že byla už 
jednou v 70. letech přemístěna. Podařilo se zachránit před 
násilnou přestavbou Appleby Castle v Cumbríi a případ pře-
stavby ruin Caistel Tioram ve Skotsku na soukromý dům asi 
neústupní mzgitelé ukončí až u soudu ve Štrasburku. A mno-
ho dalších případů, jako u nás. 

Zvláštní je ještě záměr převézt po kolejích normanský 
kostel v Eastwoodu (památku první kategorie) do blízkého 
dolíku kvůli bezpečnosti přistávací dráhy místního letiště 
Southend. Město je vlastníkem letiště. 

Hospodaření: roční příjmy a výdaje spolku jsou necelý 
milion liber. Většina příjmů jsou dary a příspěvky. Příjmy 
z vlastní činnosti však také nejsou zanedbatelné. Přes 
polovinu nákladů tvoři platy a podpůrné náklady, 1 /3 jsou 
granty, vzdělávání a poradenství a zbytek se utratí za 
vytváření příjmů. 

Podle S.P.A.B. REPORToftheCOMMTIEE 2001 
zpracoval Martin Krise 

Gratulujeme členu domácí rady arch. Martinu Krisemu 

k významnému životnímu jubileu, které oslavil 8. 8. 2002. 

Gratulujeme rovněž k získání první ceny ve vědomostní soutěži, která byla zpestřením oslav 

150. výročí vzniku spolku „ Society for Protection ojAncient Buildings" v anglickém Salisbury. 

Našemu zástupci se zde podařilo zvítězit nad zhruba stovkou domácích účastníků! 

Přejeme mnoho dalších úspěchů! 

D O M Á C Í R A D A K L U B U ZA S T A R O U P R A H U 
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PROFESOR ARCHITEKT JOSEF SCHULZ 
UPROSTŘED SVÝCH... (DOPLNĚK) 

Řešeni otazníků, které nám zde zanechala doba minulá, 
mívá často své peripetie. Není například vůbec neobvyklé, že 
po nespočetných hodinách mravenčí práce se s důkazním 
materiálem ocitneme j ia suchu", aniž by nám vyšla tajenka 
celá. V této situaci lze asi jen shrnout vydobytá fakta a dát jim 
pokud možno nějaký kloudný systém. Dříve či později třeba 
zapracuje šťastná náhoda a objeví se nové poznatky, které 
posunou případ blíže k cíli nebo jej dokonce objasní docela. 
Stejně jata) se nemusí objevit nikdy, v ojedinělých případech 
se tak může stát až nečekaně brzo. 

Ve Věstníku KZSP č.2/2002byl otištěn článek o architektu 
Schulzovi, přesněji o osmi portrétech neznámých mladých 
mužů, které na jakési fotomontáži obklopují jeho zralou tvář. 
Uzávěry tohoto článku zhodnotily stav poznání, kdy se zdálo, 
že je ze skoupých zdrojů vytěženo vše. Byl to (nejpříjemný 
omyl. Náhle se totiž objevily hned dva nové prameny, které 
sice nestačily na vyloupnutí celého jádra problému, ale daly 
celkovému výsledku přece jen novou kvalitu. Považuji proto 
za svou povinnost původní znění poopravit a doplnit nově zís-
kanými věcnými souvislostmi (navíc ještě připojuji několik 
informací rozšiřujících rámec zkoumaného předmětu). 

Prosím proto laskavého čtenáře, aby si poslední dva 
odstavce uvedené stati nahradil následujícím textem: 

Jméno pod číslem šest je rekonstrukcí slovního fragmen-
tu „HUBSCH", která naštěstí nedává více variant, neboť ne-
pochybně drtivou většinu vyobrazených pánů tvoří studenti 
Technického učení v Praze, jejichž jediným spolužákem 
připadajícím v úvahu je Karel Hubschmann (později vytvořil 
s kolegou Františkem Schlafferem (č.4) jakýsi pracovní 
tandem - viz dole). Řekl jsem většinu ostatních pánů, protože 
přinejmenším muž pod číslem pět, Rudolf Tereba, nebyl 
v roce 1878 studentem, ale asistentem ústavu (od r. 1874) 
a shodou okolností právě na konci ročníku 1877/78 své 
místo opustil, aby se mohl věnovat soukromé praxi. 

Všichni jmenovaní studenti kromě Karla Hůbschmanna, 
který je veden coby mimořádný, studovali obor č.H, pozemní 
stavitelství. Nezbylo než se opět v archivu ČVUT prokousat 
značně obsáhlým soupisem všech žáků školy nejen ročníku 
1877/78, ale i obou sousedních, a vytřídit studující oboru č.n. 
Těch není nikterak málo (56). Dobrou pomůckou se ukázal být 
„Katalog studentů architektury v letech 1869-1877" (studují-
cí oboru č.I., vodního a silničního stavitelství, měli podle stu-
dijního plánu povinný jeden ročník architektury, studující 
oboru Č.D., pozemního stavitelství, ročníky dva). 

Tvrdším oříškem je popiska hlavy č.7. Vcelku pohodlně se 
dá číst jako „MÁLEK". Jeden Málek (Emanuel) mezi studenty 
skutečně je, ale dokončil své pětileté studium již o rok dříve, 
v roce 1877, na školní rok 1877/78 již není zapsán. 
S prof.Schulzem se tedy neměl v ústavu potkat. Interpretace 
jména jako „MALEC" nenachází v seznamech žáků žádnou opo-
ru. Jistou šancí byla i varianta „MAREK", mezi několika Marky 
se nabízí Václav (*1851) studující obor č.n., ale ten měl vzhle-
dem k datu narazení ve studiu jakési menší zpoždění, takže ve 
školním roce 1877/78 navštěvoval teprve čtvrtý ročník z pěti 

povinných; nehledě k tomu, že jako „MAREK" při nejlepší vůli 
zápis číst nelze. Provedl jsem v přehledech studentů důklad-
nou inventuru a na dvě (v případě neprůchodnosti Emanuela 
Málka na tři) tváře mi nakonec zůstali dva nejžhavější kandi-
dáti: Vladimír Kabeláč a Václav Zeyer. Případným dalším adep-
tem ve druhém sledu může být mimořádný student Josef Chle-
beček. Nejen teoretickou možnosti je také Otokar Janáček, 
který se zapsal do školního roku 1877/78jako již do šestého 
ročníku, ale 27.1istopadu 1877vystoupil (podobně sezacho-
valF. Schlafferorok později, vystoupil 1.2.1879). Stejný škol-
ní rok opustili ústav ještě žáci Karel Heřman a Emil Pruckner, 
ale jejich přítomnost na fotu je již poněkud problematická. 
Heřman byl vyškrtnut, proto jej odsouvám. Pruckner podle 
záznamů pokročil mezi po sobě jdoucími ročníky 1876/77 
a 1877/78z ročníku čtvrtého rovnou do šestého a 1.12.1877 
vystoupil ze školy. Přesto muž tohoto jména figuruje v Adresá-
ři hl.města Prahy na rok 1884 coby stavitel a podle dalších 
pramenů má na svém kontě konkrétní stavební počiny. 
Pokud připustíme u záznamu na rok 1876/77chybu, pak by 
se jednalo o obdobný případ, jako u Otokara Janáčka, resp. 
Františka Schlaffera, čímž by šly akcie pravděpodobnosti 
Emila Prucknera výrazně vzhůru. 

Jaký je tedy výsledek šetření? Na neobsazená místa na 
fotografii zůstal poměrně úzký okruh adeptů. Správná jména 
nemohou podle mého názoru jít mimo pět jmenovaných 
kandidátů. Vyhněme se však kategorickým soudům a lehko-
vážným zjednodušením, neboť jednoznačné důkazy jsem 
nenalezl. Uvěříme-li totiž pisateli jmen na obálce originálu, 
že tvář na pozici č.7 je skutečně Emanuel Málek pak nemůže-
me s čistým svědomím ze hry zcela vyloučit jeho osm kolegů, 
kteří spolu s ním končili pátý ročník pozemního stavitelství 
v r. 1877 (viz dole). 

Pro úplnost mohu ještě uvést, že neznámý autor zápisu 
kromě uvedených jmen napsal na obálku další dvě slova: „NÁ-
RODNÍ MUSEUM". Každá stopa je jistě dobrá, ale... jaká zde 
může týt souvislost s touto ctihodnou institucí? V naší zále-
žitosti jsem neobjevil žádnou. Josef Schulz vstoupil do historie 
Národního muzea až přihláškou do soutěže na projekt její nové 
budovy na Václavském náměstí, která byla vyhlášena v roce 
1883 

INFORMACE O JMENOVANÝCH OSOBÁCH: 

(zmínky v adresářích hL m.Prahy na roky 1884, 

1910,1925,1937: podtržené=ano) 

SCHULZ Josef (*1840+1917) 

CIBULA Václav (*1849 Buckov) na školu nastoupil z praxe 
stavbyvedoucího a kresliče až ve svých sedmadvaceti letech 
(1876) a studoval pouze dva roky(!); stavitelem se stal výno-
sem místodržitelství z 27.11.1891 (?,jižvAdresářihl.m.Prahy 
narok 1884je uveden coby stavitel); ukázka činnosti v Praze: 
r. 1894čp.470/I. Melantrichova, r.1896-7čp.253/ffl. ar. 1897-
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8 čp.250/m. oba Nerudova ul.; r. 1891 čp.745/XI. Bořivojova 
ul. na Žižkově; r. 1908 čp.4/XIX. Proboštská ul. v Dejvicích; 
jako stavitel (architekt) v pražských adresářích: 1884.1910. 
1925,1937 

HUBSCHMANN Karel (*1855 Praha) stavitelem se stal výno-
sem c.k. místodržitelství ze dne27.7.1887 a dekretem magis-
trátu hl.m.Prahy ze dne 15.8.1887; ukázka činnosti v Praze: 
r. 1895 čp.448/II. Na Slupi/Apolinářská/Albertov; r. 1899 
čp. 1107/n. Truhlářská (se Schlafferem); r. 1896 čp. 1244/11. 
Nové mlýny; r. 1898 čp. 1263/II. V jámě; r. 1903 (1895?) 
čp. 1324/n. ačp. 1325/n. NaFlorenci (se Schlafferem); r. 1903 
čp. 1333/II. Na Florenci (se Schlafferem); r. 1904 kostel 
P.M.Sedmibolestné; r.l897čp.286/III. Lázeňská/Saská; 
r. 1890-1 čp.376/ffl. Karmelitská/Prokopská; r. 1896-1908 
čp.379/IU. Karmelitská; r.l894čp.411/III. Újezd; r.1890 
čp.480/ffl. Maltézské nám./Prokopská; r. 1903-4čp.489/m. 
Velkopřevorské nám./Hroznová; r. 1895-6čp. 595/III. Újezd; 
r.l891-2čp.l21/IV. Pohořelec/Dlabačov/Pariéřova/Myslbe-
kova (se Schlafferem); r. 1903 čp. 146/IV. Pohořelec; r. 1906 
čp. 149/IV. Pohořelec; r. 1893 škola v Bubnech (se Schlaffe-
rem); r. 1894 čp.399/VII. Argentinská; r. 1902čp.675/VII. 
Kamenická ul.; r. 1900 čp. 179/XIX. M.Horákové; r. 1904 
čp.229/XDC Bubeneč; r. 1902čp.31 Strašnice ul. Na Kocour-
kách; jako stavitel (architekt) v pražských adresářích: 1884, 
1910,1925,1937; zemřel r. 1908 

CHLEBBČEK Josef(*1856Chrudim); podílel se na stavbě Stra-
kovy akademie (?); v pražských adresářích: 1884,1910,1925, 
1937 

JANÁČEK Otokar (* 1855Tupadly); jako stavitel (architekt) 
v pražských adresářích: 1884.1910.1925,1937 

KABELÁČ Vladimír (*1857 Podolí); jako stavitel (architekt) 
v pražských adresářích: 1884,1910,1925,1937 

MÁLEK Emanuel (*1853Buda); jako stavitel (architekt) v praž-
ských adresářích: 1884.1910.1925,1937 

PRŮCKNER Emil (*1853 Sedlčany) ukázka činnosti v Praze: 
r. 1880čp.738/n. Jungmannova/Palackého; r. 1888čp.958/ 
D. Opletalova; jako stavitel (architekt) v pražských adresářích: 
1884.1910,1925,1937 

SCHLAFFER František (*1855 Poděbrady): stavitelem dle 
výnosu c.k místodržitelství ze dne 21.4.1886; ukázka činnos-
ti v Praze: r. 1889čp.422/I. Skořepka; r. 1904-5 čp.909/I. ul. 
v Kolkovné; r. 1905-12 čp. 1090/1. (Obecní dům se Šebkem); 
r. 1920-21 čp.60/n. Národní; r.l891-2čp. 140/11. Voršilská; 
r. 1901 čp. 144/n. Ostrovní/V jirchářích/Voršilská; r. 1902 
čp. 158/ň. Opatovická; r. 1895čp. 185/H. Křemencova/Myslí-
kova; r. 1905čp.224/0. Masarykovo nábř./Na struze; r. 1904-
5 čp.248/H. Masarykovo nábř./Vojtěšská; r. 1907 čp.339/D. 
Trojanova/Dittrichova/Václavská; r. 1912-13 čp.545/n. Ječ-
ná/Malá Štěpánská, r. 1912čp.548/n. Ječná; r. 1915čp.555/ 
n. Karlovo nám./Malá Štěpánská; r. 1912 čp.617/n. Štěpán-
ská; r.1906-7 čp.763/n. Jungmannovo nám./28.října; r. 1898 
čp.799/n. Václavské nám.; r. 1908čp.892/n. Panská; r. 1921 
čp.982/II. Senovážné nám.; r. 1907čp. 1081/11. Revoluční; 
r. 1899čp. 1107/11. Truhlářská (s Hubschmannem); r. 1889 

čp. 1124/n. Zlatnická; r. 1903 (1895?) čp. 1324/n. ačp. 1325/ 
II. Na Florenci (s Hubschmannem); po r. 1912čp. 1332/n. Na 
Florenci; r.l903čp.l333/n. NaFlorenci (s Hubschmannem); 
r. 1910čp. 1375/n. Senovážné nám.; r. 1904čp. 1464/11. Se-
novážné nám.; r. 1894čp. 1577/0. Žitná; r. 1906čp. 1626/H 
Washingtonova; r. 1892-3čp.1772/D. ačp.1773/O.ačp.1775/ 
0. Náplavní/Dittrichova/Resslova/Jiráskovo nám. (čp.1772 
a 1775 se Šebkem); r. 1947čp. 1940/n. Resslova/Dittrichova; 
r. 1906-7čp. 1961/n. Svobodova/Na Děkance/Vyšehradská, 
r. 1914-16 kostel P.M.Na"návníČku, r.1903164/ffl. Sněmov-
ní; r. 1897 čp. 167/ffl. U zlaté studně; r. 1909 čp.386/m. Kar-
melitská/Maltézské nám./Harantova; r. 1891-2čp. 121/IV. 
Pohořelec/Dlabačov/Parléřova/Myslbekova (s Hubschman-
nem); r.1911228/IV. Gogolova/Nabaštěsv. Tomáše; r.1911-
2 čp. 249/IV. Na baště sv. Ludmily; r. 1913 čp. 284/IV. Na 
valech; r. 1916čp.290/IV. Badeniho/Na valech; r. 1893 škola 
v Bubnech (s Hubschmannem); jako stavitel (architekt) v praž-
ských adresářích: 1884.1910.1925,133Z; zemřel por.l947(?) 

ŠEBEK Josef (*1855Klatovy) ukázka činnosti v Praze: čp. 1090/ 
1. Obecní dům (podle návrhu Balšánka a Polívky stavěl 1905-
1912 se Schlafferem); r. 1892-93 čp. 1772/IL, čp. 1773/11. 
ačp.l775/n. soubor nájemních domů Náplavní/Dittrichova/ 
Resslova/Jiráskovo nám. (spolupráce s FY. Schlafferem); jako 
stavitel (architekti v pražských adresářích: 1884.1910.1925, 
1937 

TEREBARudolf(*1851 Praha) ukázka činnostivPraze: r. 1894 
čp.288/n. Kariovo nám./Odborů; r.1897čp.397/D. Trojická; 
r. 1887-8čp. 872/11. Senovážné nám./Jindřišská; r. 1881-2 
čp. 1605/n. Sokolská; jako stavitel (architekt) v pražských 
adresářích 1884.1910,1925,1937; zemřel r. 1904 

ZEYEK Václav (*1852 Praha); jako stavitel (architekt) v praž-
ských adresářích: 1884.1910.1925,1937; zemřel 1917 

(studijní souputníci Emanuela MÁLKA končící studium po-
zemního stavitelství v r. 1877: JaroslavBRET*1854Nová Paka; 
Antonín KOULA * 1855Český Brod; Robert KRATINA* 1855 
Praha; Jaromír OPOLEZSKÝ *1852 Nové Strašecí; František 
PROFT *1853Tábor; Eduard SCHMAUS *1854 Rokycany; 
Augustin SIGMUND *1854 Praha; Bohumil ŠTĚRBA *1854 
Karlín) 

PRAMENY: 

Archiv ČVUT 
Archiv architektury NIM (fond č.46, Josef Schulz, položka 
136c, osobni doklady, památky, rodina) 
BAŤKOVA, Růžena: Umělecké památky Prahy - Nové Město, 
ACADEMIA 

VELFLÍK, Albert Vojtěch: Dějiny technického učení technické-
ho, Praha 1906-10 

VLČEK Pavel: Slovník architektů, stavitelů, kameníků.... 
(rukopis) 
VLČEK, Pavel: Umělecké památky Prahy - Staré Město, 
ACADEMIA 

VLČEK, Pavel: Umělecké památky Prahy - Malá Strana, 
ACADEMIA 

VLČEK, Pavel: Umělecké památky Prahy - Hradčany, 
ACADEMIA 

Vladimír Volf 
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SLUNEČNÍ HODINY V PRAZE 

Sluneční hodiny byly ajsou přirozeným přístrojem měření času. Je to metoda prastará, přesná 
a bezporuchová. Používaliji již staří Egypťané ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Předností 

slunečních hodin je jejich jednoduchost (i když zavedení letního a zimního času jejich použití mírně 
zkomplikovalo) a levnost. Tvůrci slunečních hodin pojali často svou práci jako umělecké dUo, 

platí to i pro mnohé hodiny v Praze. «Neuvěřitelná třetina slunečních hodin v Praze, plných 
čtrnáct, je umístěna v Klementinu. Nejvýše jsou hodiny na 
Astronomické věži (obr. 1), stupnice hodin je doplněna křiv-
kami zvěrokruhu pro znamení Raka, Váh, Kozoroha a latin-
ským nápisem JV SOUS ORTU" (Místo na slunci). Hodiny 
byly při opravě fasády věže restaurovány se zachováním 
jejich rokokového slohu. Další sluneční hodiny Klementina 
jsou na Révovém nádvoří. Zde jsou rozmístěny po třech ve 
dvou skupinách tak, že je na nich možno určit čas od výcho-
du do západu slunce. Na nádvoří Studentském jsou dvoje 
hodiny z roku 1685 - patrně v Klementinu nejstarší. Při 
pohledu prostým okem ze země je vyobrazení na hodinách 
nezřetelné, malba vyžaduje restaurování. Čtyři nástěnné 
sluneční hodiny jsou na Hospodářském dvoře. Poslední, 
čtrnácté, unikátní štěrbinové sluneční klementinské hodiny, 
jsou zřízeny opět na Astronomické věži. Štěrbinou ve zdi věže, 
orientované přesně k jihu, proniká na podlahu místnosti 
sluneční paprsek. Když paprsek splyne s poledníkovou 
značkou na podlaze, je přesné poledne. V dřívějších časech 
přesně v tento okamžik dával pomocník na věži signál pra-
porkem a dělostřelci výstřelem z prostoru dnešní Kramářovi 
vily oznamovali Pražanům, že je čas zasednout k talířům. 

Dalších třináct nástěnných slunečních hodin je v církev-
ních objektech. V bývalém klášteru karmelitánů, v soused-
ství chrámu Panny Marie Vítězné, známém jeho Pražským 
Jezulátkem, se nachází čtvero hodin. Dvojice hodin s leto-

• • ^ počtem 1631 je na kostelní věži, třetí hodiny také z roku 
1631 jsou v klášterní kvadratuře a poslední z roku 1666 nad 
vchodem do domu kostelníků u chrómu Panny Marie Vítězné 
- bývalé pustovny. Sluneční hodiny má také jeden z nej-
známějších, nejzachovalejších a nejslavnějších pražských 
klášterů - klášter premonstrátů na Strahově. Zde je sluneč-
ních nástěnných hodin šest a jsou na jihovýchodní stěně 
letního refektáře. Za bránou kláštera kapucínů na Loretán-

1. Tvarem gnómonu a stupnicí poněkud atypické nástěnné 
sluneční hodiny z Astronomické věže pražského Klementina 

Sluneční hodiny jsou nástěnné, buď malované nebo s ciferní-
ky provedenými z kovu, jsou na zdech zámečků, paláců, měš-
ťanských domů. Těchto nástěnných hodin je asi 90 %. Ostat-
ní jsou umístěny na zemi v podobě pomníků či skulptur. 
Po slunečních hodinách na území hlavního města Prahy 
pátráme průzkumem v reálu (terénu) a v literatuře; v přehle-
du máme podchyceno přes čtyřicet „položek". 

K instalaci nástěnných slunečních hodin je nejvhodnější 
kolmájižní stěna. Při této variantě je značka poledne kolmo 
pod středem usazení sluneční tyče vrhající stín. Sluneční 
tyč (též nazývaná gnómon) musí být nastavena rovnoběžně 
se zemskou osou. Nástěnné sluneční hodiny se zřizují ovšem 
i na stěnách východních - zde ukazují čas v dopoledních ho-
dinách; nebo západních - pro sledování času v době odpoled-
ní. Stupnice bývá v těchto případech zúžená a odkloněná 
na pravou nebo levou stranu. Zúžení stupnice (ciferníku) způ-
sobuje zhoršení rozlišovací schopnosti hodin, tj. zhoršené 
čtení údaje času daným stínem sluneční tyče. Proto je u slu-
nečních hodin na nejižních stěnách někdy nahrazena rovná 
sluneční tyč tyčí dvakrát zalomenou - v podobě hrazdy - jejíž 
stín je vrhán napříč stupnice (viz obr. 1). To zlepšuje rozlišo-
vací schopnost hodin a přesnost čtení časového údaje. 

2. Nástěnné sluneční hodiny s nejkrásnějšifreskovou 
malbou jsou ve Vojanových sadech 
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ském náměstí jsou troje sluneční hodiny. Jejich zvláštností 
jsou latinské nápisy, mimo jiné je na slunečních hodinách 
v kapucínském klášteru u Lorety napsáno: „OMNI HORAORA 
. (Každou hodinu se modli): „TEMPVS RVIT, VAETIBI SI ES 
REVS PRAETEX, VELOX ET MISERIS HORA VLTIMA" 
(Čas letí, běda tobě jsi-li viník skrytý, rychlá a bědná bude 
poslední hodina). 

Z veřejně přístupných prostor parků, zahrad, náměstí 
a ulic je vhodné jako první uvést krásné malované nástěnné 
sluneční hodiny ve Vojanových sadech (obr. 2). Vznikly 
patrně v druhé polovině 17. století; v devadesátých letech 
20. století byly restaurovány; stupnice byla zjednodušena 
vypuštěním křivek zvérokruhu pro znamení Lva, Raka 
a Blížence. 

3. Nástěnné sluneční hodiny na Šternberském domu 
na straně k Malostranskému náměstí 

Hlavním námětem malby je žehnající postava představené 
kláštera Bosých Karmelitánek, ke kterému zahrada kdysi 
patřila, převorky Marie Elekty á Jésu. Náboženská tematika 
byla příčinou, že před hodiny byty zasazeny dřeviny, bránící 
pohledu na ně. Při úpravě Vojanových sadů v roce 2001 byla 
provedena také úprava vyhlídkové terasy a průřezem dřevin 
byly sluneční hodiny „odtajněny". 

Zajímavostí jsou dvoje nástěnné sluneční hodiny na 
renesančním domu číslo 158, stojícím na rohu Malostran-
ského náměstí a Tomášské ulice. Na konci 20. století byla 
budova renovována a současně s fasádou byly restaurovány 
i sluneční hodiny obrácené do Malostranského náměstí 

5. Na zámečku Sluncová v Karlině jsou pěkné nástěnné 
hodiny s odlitou časovou stupnicí 

i ke známé restauraci „U Schnellů" v Tomášské ulici. Oboje 
hodiny mají nesymetrické stupnice, první z nich jsou vyba-
veny rovnou sluneční tyčí (obr. 3), druhé gnómonem lome-
ným (obr. 4). Grafický způsob provedení letopočtu v levém 
spodním rohu hodin vTomášské ulici JLP1608" může vyvo-
lávat určité pochybnosti o jeho původnosti. V17. století se 
zkratka LP a arabské číslice letopočtů nepoužívaly. 

Další malované nástěnné sluneční hodiny se nacházejí v 
Ledeburské zahradě, na Klárově, na zámečku Rokoska v Lib-
ni, v kostelní ulici v Holešovicích, v ulici Na bojišti naproti 
známé restaurace, v parku na Karlově a poněkud neúplné 
hodiny - bez čísel - v Křižíkově ulici v Karlině. 

4. Druhé sluneční hodiny na Šternberském domu 
v Tomášské ulici 

6. Časovou stupnici vy tepanou z plechu mají nástěnné 
sluneční hodiny na zadním štítu domu číslo 4/888 
vApolinářské ulici 

Kovové nástěnné sluneční hodiny jsou na zámečku Slun-
cová v Karlině v ulici U Sluncové 64 (obr. 5). Symetrická stup-
nice je odlita z bronzu a je osazena několik centimetrů od 
stěny. Jednoduché a prosté hodiny působí pěkným dojmem. 
Druhé z nástěnných slunečních kovových hodin - tepaných 
(obr. 6) - jsou na zadním štítu domu číslo 8/444 na ulici 
Apolinářské v Praze 2. Mají též symetrickou stupnici a jsou 
ozdobeny neúplnou kružnicí nesoucí pět znamení zvéro-
kruhu. 

Méně početné, ale neméně zajímavé, jsou v Praze sluneční 
hodiny umístěné na zemi. Ty jsou dílem sochařů a kameníků. 
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7. Systém tří slunečních hodin stojí u hvězdárny na Petříně 

K nejznámějším náleží systém tří slunečních hodin stojících 
u vchodu do Štefánikovy hvězdárny na Petříně (obr. 7). Funk-
ce gnómonů zastávají tři desky tvaru trojúhelníků: dvě menší 
jsou zavěšeny na kolmých deskách s vyznačenými časoměr-
nými údaji. Odvěsny desek vrhají stín na stupnice desek 
kolmých. Největší z trojúhelníkových desek stojí na zemi a je 
orientována odvěsnou kjihu. V pravé poledne středoevrop-
ského času nevrhá žádný stín, na kolmých deskách přísluš-
ných pro tento gnómon i gnómony další jsou časové údaje 
vyznačeny přímkami po třiceti minutách a označeny římský-
mi číslicemi po celých hodinách. Další křivky na kolmých 
stěnách jsou pro znamení zvěrokruhu. 

V Pražské botanické zahradě v Tróji jsou druhé z pozem-
ních slunečních hodin. V nejvyšším místě staré části zahra-

\ 

8. Zajímavé tvarem i použitím jsou pozemní sluneční 
hodiny u Místodržitelského letohrádku ve Stromovce 

(tyje uměle navršená planina. Uprostřed planiny je vetknuta 
zdobená kovová sluneční tyč, velká čísla časoměrné stupni-
ce jsou zhotovena z bílých oblázků, to poněkud ovlivňuje přes-
né určení času. 

Velmi zajímavé hodiny nezvyklého tvaru a provedení 
stojí ve Stromovce na terase Místodržitelského letohrádku 
(obr. 8). Na rokokovém podstavci asi metr vysokém je pevně 
- bez možnosti otáčení - připevněn glóbus. Malá zeměkoule 
vytesaná z českého červeného mramoru s bílým žilkováním 
má osu orientovánu rovnoběžně se skutečnou zemskou osou. 
Na vyleštěném mramoru glóbu jsou vyznačeny obratníky 
a časové údaje. Osa glóbu je na severním a jižním pólu 
prodloužena a je na ní upevněn kovový segment s možností 
otáčení o stoosmdesát stupňů nad horní polovinou glóbu. 

9.„Klaunovské" sluneční hodiny mají před jednou z vil 
na Lomené ulici v Dejvicích 

Otočný segment zastává na tomto typu slunečních hodin 
funkci sluneční tyče. Hodiny jsou „samoobslužné": příchozí 
zájemce o přesný čas musí uchopit segment, zvednout ho 
a zaměřit šipkou ke slunci. Se segmentem zvolna otáčí, až je 
jeho stín vržený na zeměkouli nejužší. V této posici segmentu 
se odečítá přesný středoevropský čas. Údaje vytesané do 
tělesa glóbu „RENOV1772" patrně znamenají jméno autora 
hodin a rok jejich vzniku. 

Na zahradě jedné z vilek na Lomené ulici v Praze 6 - Dejvi-
cích stojí další z tvarově neobvyklých slunečních hodin 
(obr. 9). Štíhlý podstavec hodin, asi dva metry vysoký, tvoří 
odlitek s reliéfem andělíčka (dětské postavy). Vlastní hodiny 
jsou ve tvaru stylizované hlavy se šaškovskou čepicí. Kolem 
kruhové desky - snad sluneční tváře - je bílé mezikruží 
s černými arabskými číslicemi časové stupnice (na přelomu 
roků 2001-2002již poněkud vybledlými). Sluneční tyč je 
vetknuta v horní částí kruhu, odečet časuje na hodinách 
stejný jako na nástěnných slunečních hodinách. 

Stanislav Srnský 
Autorkou fotografiíje Jitka Srnská. 
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PRIBEH ZAZRAKU V JABLONNEM NAD ORLICI 

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 22 z roku 1958 - o kulturních památkách -je všeobecným pojmovým 
znakem každé památky její nenahraditelnost. V době, kdy byl tento zákon slavně definován, 
však trpěla lidová architektura nejvíce. Zvláště pak v našem městečku na úpatí Orlických hor, 

kudy odnepaměti procházela kupecká stezka, drtila silnice El 1 dřevěné domečky stejně jako program 
modernizace bytového fondu páté pětiletky. 

První zázrak v Jablonném se stal kolem roku 1975, kdy 
se městská rada rozhodla přestavět roubený dům Černý med-
věd na hotel. Hotel dřevěný - nikoliv skleněný a betonový. 
V té době jsem působil jako elév ve Státním ústavu památ-
kové péče a ochrany přírody. Zdálo se mně, že jde skutečně 
0 spojení nadpřirozených sil, neboť v té době stavební výroba 
1 projektové organizace věnovaly pozornost větším a důstoj-
nějším celkům, hradům a zámkům. Na základě výjimky 
ministerstva vnitra si Jabloňáci vytvořili svoji údržbářskou 
četu, nezávislou na centralizované stavební výrobě, a začali 
dělat divy, nebáli se riskovat. 

Další zázrak v Jablonném se stal v roce 1980, kdy 
plánovaný dopravní průtah městem žádal nekompromisně 
demolici tří lidových domů (č.p.87 - Srdíčko, č.p. 79 a č.p. ?) 
z důvodů nedostatečné šíře vozovky. 

V té normalizované době překotného budování panelových 
sídlišť se na mne obrátil Městský národní výbor s žádostí 
0 pomoc při praktickém zachování lidové architektury dře-
věných patrových domů. Domů, o které jevili zájem pouze 
chalupáři. Na mne, na soukromníka, akademického archi-
tekta, tehdy již svobodného povolání. Vypracoval jsem studii 
rekonstrukce náměstí, při které se mimo jiné podařilo zjistit, 
že nesmyslnou šíři vozovky požaduje armáda pro průjezd 
s vojenskou technikou, zejména s raketami krátkého a střed-
ního doletu, a to - v obou směrech najednou! Naše studie 
tento nesmyslný požadavek zpochybnila, až po bilaterál-
ních jednáních dvou atomových supervelmocí v roce 1987 
byly díky zázraku úplně odstraněny rakety z Čech i tím 
1 požadavek armády. Pouze v dostavovaném Domu služeb 
zbyl z těch dob malý výklenek, rozšiřující vozovku na přija-
telných sedm metrů. 

Nicméně, přestavba hospodářského systému na velkový-
robní formy zasáhla radikálně do urbanistické skladby 
stavebního fondu města. Řada domů ztratila v tomto procesu 
své opodstatnění, zůstaly nevyužity, chátraly a nakonec byty 
určeny k demolici. Tímto procesem byly postiženy přede-
vším celky usedlostních jednotek, které jsou základním 
jevem naší lidové architektury. Zároveň se bytový fond 
městských cechovních domů stával nevyhovujícím, a to jak 
z hlediska hygienických požadavků moderního tydlení, tak 
i z hlediska společenské potřeby. Toto byl diktát praktické 
potřeby, změny mentality a vkusu obyvatel. 

Vedle těchto společenských příčin byl hlavní kámen 
úrazu v povaze stavebního materiálu lidových staveb, který 
v té době již dožíval. Jeho obnova, nehledě k tomu, že i dnes 
jde o materiály úzkoprofilové, byla pak v podmínkách orga-
nizace stavební výroby více než obtížná. Objednávaná studie 
měla tyto právě zmíněné překážky odstranit tak, aby se ne-
staly brzdou urbanistickému rozvoji města. Měla najít nové 
využití těchto krásných domů v souladu s potřebami města, 
které by odpovídalo zároveň zásadám památkové péče a při-
tom by domy organicky začlenilo do současného života. 

Šlo o úkol časové naléhavý, neboť jakékoliv prodlení by 
znamenalo naprosté odepsání prvořadých kulturních hod-
not města. Rozšířil jsem proto atelier o nezbytné technické 
spolupracovníky, specialisty, ale i umělce. Společně jsme 
pomohli opravit č.p.87 - Srdíčko - cukrárnu, č.p. 4 - bývalou 
poštu - nyní Obecní úřad, č.p. 79 - Dům služeb, č.p. 30 -
Muzeum a informační středisko včetně dalších fasád 
a dřevěných vývěsních štítů. Náměstí dostalo novou kašnu 
ve tvaru dřevěné lžíce, která po vzoru tradičních mlynář-
ských mobilů předává vláhu okolní zeleni. Vějířková výdlaž-
ba a nezbytný dřevěný mobiliář ještě doplňují střed města. 

Toto je pouze malá ukázka z velkého boje, podstoupeného 
pro záchranu jablonneckého náměstí. Vypracovaná studie 
odhalila pravdy, které však nejsou k času netečné. Lidé 
v Jablonném si sice začali více všímat všedních věcí kolem 
sebe, začali si vážit harmonie cítěné lidovými staviteli již 
mnoho desítek let před námi. Město sice efektivně vynaložilo 
finanční prostředky a občané odpracovali mnoho brigád-
nických hodin pro praktickou záchranu krásných domů. 
Zdůvodnila se tak rentabilita památkových úprav chráně-
ných objektů, ale dony nyní žijí dál svým podivným (zázrač-
ným) způsobem. Srdíčko bylo vráceno v rámci restituce pů-
vodním majitelům, mnohokrát dále prodáno a dnes slouží 
jako pizzařství, jehož interiér je spíše ukázkou italského kýče, 
než pracně restaurovanou lidovou architekturou, včetně no-
vých obkladů roubených stěn sádrokartonem. Malované dře-
věné výplně již vzaly za své a v koncertním sále bydlí majitel. 

Stejně tak Dům služeb je sice postaven dle původního 
projektu, avšak popova náplň diskotéky „Galaxy"je na hony 
vzdálena původnímu záměru sloužit 

Zůstává hotel Černý medvěd i s původními koberci 
z roku 1975 a to je snad poslední pamětník z dob nedávno 
minulých. 

Á promiňte, skoro jsem zapomněl. Matyášovo muzeum, 
nedávno otevřené, stále dobře informuje o kulturností obča-
nů tohoto podhorského městečka, stejně jako růžováradni-
ce naproti. petr Fuchs, autor rekonstrukce náměstí 

Foto: Daniela Sýkorová 
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POZNÁMKY K NOVÝM PAMÁTKOVÝM AKCÍM NA AKROPOLI V ATHÉNÁCH 

Vstup Řecka do evropské Unie znamenal značný impuls 
pro opravu a údržbu památek Přiliv peněz je patrný na množ-
ství stavebních aktivit i v nejslavnějších souborech architek-
tonických památek v Athénách, Otympii, Epidauru, Thébách 
i jinde. Tyto opravy jsou zároveň vedeny poněkud odlišnými 
tendencemi, než převažují např. u nás. 

Snaha o záchranu Akropole v Athénách vychází ze dvou 
nebezpečných katastrofických situaci. Jednak hrozba 
seismických poruch přinutila zamýšlet se nad statickým 
zabezpečením objektů (srovnáním starších fotografií 
a současného stavu lze pozorovat změny ve zvolených zabez-
pečovacích prostředcích), jednak intenzivní boj se smogem. 
Třímilionové Athény trpěly do devadesátých let obrovským 
automobilovým provozem převážně starších typů aut 
s nedokonalým spalováním nafty či benzinu. Rozklad 
mramoru a vápenců se stal hlavní hrozbou i pro nejslav-
nější architektonické památky na Akropoli. V poslední 
době se situace údajně velmi zlepšila, přesto pro Středoevro-
pana působí stále hrozivě. 

Kolem Akropole již bylo zrealizováno ochranné pásmo 
(z jihu pěší zóna, ze severu pásmo vykopávek a parků včetně 
čtvrti Plaka buď s omezeným automobilovým provozem 
nebo bez něj). Tato opatřeni jsou však stále nedostatečná. 

Proto bylo přikročeno k rozsáhlé rekonstrukci všech 
objektů na Akropoli. Oprava Erechteionu z roku 1985 byla 
silně kritizována (navazovala na rekonstrukci z let 1902-
1904). Originály 4 z 5 známých Karyatid (dívčích postav 
nesoucích kládí jižní předsíně Erechteionu) byly již před 
časem umístěny v akropolském muzeu ve zvláštní skříni 
se vzduchotechnicky regulovaným režimem. Na místě byty 
osazeny kopie. (Dle Brommera betonové - spíše dusaný umě-
lý kámen). Druhá zleva odvezena lordem Elginem a umístěna 
do British Muzeum v Londýně. V současné době nejvíce za-
ujme metoda opravy slavného chrámku Niké Apteros. 
Byl zcela rozebrán a odvezen. Zmizel tak z Akropole fyzicky 
již potřetí (v polovině 18. století ho Turci snesli a zabudovali 
do bašty, v roce 1835-1836 znovu restituován, v roce 1936 
znovu snesen a znovu nově sestaven). Důkladnou rekonstruk-
cí (včetně výměn kamenných prvků) prochází i vstupní 
objekt, slavné Propylqje (437-432 př. Kr., arch. Mnesikles). 
Také chrám Athény Parthenos, dominantní stavba 

Vstup na Akropol 
s chrámkem 
Niké Apteros před 
opravou. 
Pohlednice. 

Dole demontovaný 
chrám Niké Apteros. 
Foto: Milan Pavlík, 
2002 

na Akropoli (447-433 arch. Iktinos a Kallikrates dle Plutar-
cha) se stal velkým staveništěm. 

Podle bohužel pouze krátké prohlídky antických staveb 
lze říci, že řecká památková péče neváhá doplnit restituci 
stávajících objektů i kopií, pakliže jí dovolí pokračovat 
v sestavení většího celku z dosud volně se povalujících 
originálních kusů. Uvědomuje si zřejmě, že nejatraktivnější 
stavby (např. Tholos v Delfách) byty vzkříšeny v 19. století 
právě tímto způsobem. Bez této metody (u nás zavrhované) 
by Řecko bylo pouze velkým hřbitovem volně se povalují-
cích kusů architrávů a sloupů, což je zajímavé pro desetinu 
procenta profesionálních archeologů, ale ne pro široké 
vrstvy zájemců o uměni. Tato metoda přináší samozřejmě 
i svá rizika. Vyžaduje použití nových technických i uméno-
vědných postupů, kritičnost a spolupráci mezioborových 
vědeckých týmů. Doba autoritativních, subjektivistických 
tvrzení je pryč. Milan Pavlík 



36 JUBILEUM 

ALOIS DRYÁK 
DVOJNÁSOBNÉ VÝROČÍ ARCHITEKTA 

Alois Dryák 
*24. 2. 1872 
f 6. 6.1932 

Alois Dryák není tak známý jako Jan Kotěra nebo Josef 
Gočár, ačkoliv je jejich vrstevníkem a co se týče množství 
a kvality realizovaných staveb, se jim vyrovná. Hlavním 
důvodem, proč se o něm skoro nevije to, že nepůsobil peda-
gogicky a nebyl iniciátorem avantgardních novinek. Přesto 
byl architektem moderním a i v občanském životě neobyčej-
ně činorodým. Z dnešního postmodemího hlediska nabývá 
Dryákovo dílo neobvyklé velikosti zejména tím, že jeho 
stavby, povětšinou dodnes v originálním stavu střech 
a fasád, si vždy zachovaly tradicionální ráz. Tento smysl pro 
důkladnost a kvalitu a kontext s architekturou předchozích 
věků je právě v poslední době vzorem a východiskem pro 
překonání modemy. 

Alois Dryák se narodil na 24.2.1872v Olšanech u Slané-
ho, měšťanku vychodil v Pcherách. Záhy přichází studovat 
do Prahy (1886) na umělecko-průmyslovou školu. Naspeci-
álce pro dekorativní architekturu patří k nejlepším žákům 
profesora Bedřicha Ohmanna (spolu s B. Bendlmayerem). 
Proto je také pokračovatelem v projektu nejstarší dochované 
secesní stavby v Praze - hotelu Central v Hybernské ulici 
z roku 1899. Začíná působit jako asistent na středních 
odborných školách a na umělecké akademii. Zároveň je 
i aktivním sokolem. Jeho zájem o věci veřejné dokládá jeho 
podpis na protestní akci proti bourám Staré Prahy, na tzv. 
Velikonočním manifestu (1896). 

V tu dobu zahajuje svou tvorbu, ve které - především 
v počtu návrhů a účastí v soutěžích - předstihne Kotěru 
i Gočára. Podniká i samostatně, spolu s Bendlmayerem vlastní 
architektonický atelier na Moráni pod Karlovým náměstím. 
Z té doby pochází návrh do soutěže na fontánu před Rudolfi-
nem oceněný první cenou.V realizacích rozvíjí Ohmannovo 
směřování od neorenesančního k secesnímu slohu. Z tohoto 
vrcholu jeho secesního období (který nastává při soutěži na 
Obecni dům v roce 1906) pochází projekt vil v Dykově ulici 
na Vinohradech, ještě poněkud neorenesanční, a v ulici 
V Pětidomí v Bubenči se secesními štíty a detaily. 

V roce 1905 Dryák s Bendlmayerem přestavují hotel 
U arcivévody Štěpána na Václavském náměstí (později 
Šroubek, dnes Evropa). Zatímco Dryák roku 1903 navrhuje 
sousední štíhlý hotel Gami (dnes Meran) ve stylu rostlinné 
secese, Bendlmayer již uvnitř hotelu U arcivévody Štěpána 
přechází ke geometrické secesi podle vzoru modemismu Jana 
Kotěry. U Aloise Dryáka se tento přechod projevuje při návr-
hu staveb mimo Prahu (reálka na Kladně a v České Třebové). 
Již značně modernisticky působí Dryákův návrh na Národní 
divadlo v Brně. 

V Praze se nedává svést avantgardním kubismem, ale pří-
mo pod Vyšehradem na Výtoni, na dnešním Rašínově nábře-
ží, a v ulici Na Hrobcích vytváří racionální kotěrovskou mo-
dernu při výstavbě činžovních domů s plastickou výzdobou 
od Tomáše Ameny. V té době se Dryák žení. Bydlí na Letné 
v ulici Nad štolou Rudolfovou. Na blízké Letenské pláni 
navrhuje pravidelně každý čtvrtý rok architekturu sletových 
stadionů s konstrukcemi tehdy ještě dřevěnými. 

Architekt Dryák je vrcholově činný v pražském Sokole, 
stejně jako ve Svazu českých architektů. Jeho soutěžní 
návrh na stavbu Reprezentačního domu v Praze nebyl sice 

Hotel Garni, 1903, Václavské náměstí (dnes Meran). 
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Budova Ústřední československé tabákové režie v Praze na Vinohradech, 1924-1926 

vybrán k realizaci, avšak ovlivnil dnešní Balšánkovu 
a Polívkovu koncepci. Obsahoval spojem s Prašnou bránou, 
reprezentační vstup dále od Prašné brány a moderní hori-
zontální koncepci fasády vůči vertikalitě neogotické věže. 
V letech 1912-1915se realizují za jeho spolupráce dva z nej-
větších pomníků v Praze - Františka Palackého od sochaře 
St Suchardy a Svatého Václava od J. V. Myslbeka. V soutěži 
na pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí se 
sochařem J. Kvasničkou proti Šalounovi neuspěl. První 
světová válka načas jeho tvorbu přerušila. 

Po válce projektuje několik činžovních domů v Praze 
ve stylu rondokubismu (ulice Jana Masaryka, Baranova 
ulice), Bratrskou revírní pokladnu na Kladně, dále školu 
v Šumperku a Zemský úřad v Užhorodě. Na základě rodin-
ných kontaktů projektuje dům na hlavním náměstí v Plzni. 
Zcela výjimečný je Palác odborů v ulici Na Perštýně, v zásadě 
novoklasicistní, s kubistickými prvky v dekoru a bohatou 
reliéfní a sochařskou výzdobou (1920-22). Pro mnohé podni-
katele přestavuje a navrhuje vily pro venkovské bydlení, 
například dům továrníka Pellyho v Polici nad Metují, vilu 
Dr. Šůiy v Újezdě nad Černými lesy nebo Dr. Oesterreichera 
v Praze na Hanspaulce. 

Ve společenském životě se Diyák angažuje v Klubu 
Za starou Prahu. Jako činovník Sokola projektuje sokolovny 
a sokolská sletiště. Pracuje ve výboru pro výstavbu zahradní 
čtvrtí Ořechovka. Spolu s Jaroslavem Vondrakem vytvářejí 
její architekturu (domky anglického typu cottage, společen-
ský dům, vlastní vila v letech 1923 -1924, umístění pomníku 
padlým). Do své vily v Západní ulici na Ořechovce přemísťuje 
z Letné svůj atelier, ve kterém zpracovává soutěžní projekty 
veřejných budov - bank, škol a dalších, urbanistická řešení 
pražských nábřeží (1926), Brněnského univerzitního kom-
plexu (1928) až po urbanistické plány měst Olomouce, 
Ostravy a Bratislavy. Dryákovy návrhy vždy nevítězí, ale 
inspirují konkurenci. To se nejvíce projevilo na vítězném 
návrhu a realizaci Veletržního paláce (dnešní Národní galerie) 
vletech 1924-1928. 

Z velkých realizovaných staveb té doby vynikají kromě 
Strahovského stadionu a budovy Tabákové režie (1923-28) 
se sochařskou výzdobou J. Jiříkovského a Jaroslava Horejce 
(dnes budova obchodního soudu) ve Slezské ulici, budovy 
Radiopaláce na Vinohradské třídě s kinem a restaurací (1922-
24) a tiskárny Orbis zasahující až do ulice Slezské (1927-28). 
Z celkové koncepce univerzitního komplexu Masarykovy uni-
verzity v Brně byla realizována jediná budova - Právnická 
fakulta na ulici Veveří (1927-31). V interiéru Dryák spolupra-
coval zejména s malířem Antonínem Procházkou (čelní panel 
v aule) a Františkem Kyselou (vitráže v aule). 

Detail parteru téže budovy. 
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Nebyla to jen Ořechovka, kde žil a tvořil, ale i zahradní 
čtvrt Hanspaulka, kde se architekt Diyák uplatnil. Příkla-
dem je stále dobře fungující základní škola v Sušické ulici 
(z roku 1931)avýše zmíněná vila Dr. Oesterreichera naproti 
škole. 

V Dryákově ateliéru spolupracují na projektech v různých 
obdobích zejména architekti Jan Mayer (1923-32), Josef 
Mayer (již dříve od roku 1919 do 1932), Vratislav Mayer 
(1920-25) aFerdinand Pokorný (1923-27). Alois Diyák těsně 
před svou náhlou smrtí (6.6.1932) projektuje svoji poslední 

Pomník 
Palackého 

stavbu - sokolovnu ve Vršovicích (1931). Tento projekt 
dokončil jeho dávný přítel a soused z Ořechovky Bohumil 
Húbschmann, který dovedl do konce Dryákovy nedokonče-
né práce v jeho duchu. 

Dryákův projekt nejrozsáhlejšího sportovního areálu 
té doby se realizoval v Praze na Strahově. Masarykův stadion 
(později spartakiádní) byl tehdy největším stadionem 
na světě, ftoto byl oceněn diplomem na světové olympiádě 
v Los Angeles (1932). 

Závěrem lze shrnout, že Dryákovo dílo má těžiště přede-
vším ve stavbách veřejných (školy, úřední budovy, tělocvič-
ny), a to nejen v Praze a okolí, ale i v Brně a jiných městech. 
Jeho vyvážený způsob tvorby patří do stylu racionální 
modemy s použitím dekorativních prvků ve stylu art-deco. 
Později Dryák přechází k monumentálnímu neoklasicismu. 
Funkcionalismu architekt Dryák nikdy nevěřil, neboť ploché 
střechy a fasády právem považoval za málo trvanlivé, jen 
sokolovna ve Vršovicích je výjimkou. Monumentalita Dryá-
kovy tvorby se obzvláště projevila v architektonickém řešení 
pomníků F. Palackého a Svatého Václava. 

Teprve doba postmodemí ponejvíce oceňuje Dryákovo dílo, 
jež se vyznačovalo především vysokou trvanlivostí, tichou 
reprezentativností a racionálním duchem. Jeho píle a umě-
lecká potence jej vedla k vytčenému cíli při řešení živých 
úkolů, jak je přináší i současný život Dryákova produkce šla 
s dobou, avšak jeho vlastní technická řešení, zkušenosti 
a rozum jej chránily před vlivy nedomyšlených novot a omy-
lů, doprovázejících často tvorbu jeho vrstevníků v době 
tvůrčích revolucí a hledání. stěnička 

Fotografie Zdeněk Dryák 
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Švácha, Rostislav: Odmockntykfunkckxialisnm.Ptaha-Ockaa 1985 
Šumán, Viktor Dflo architekta Aloise Dryáka. Vídeň: Nakladatelství 
„Aida", Praha: F.Topič, 1932. 
Diyák, Alois, Nováčkova, Olga, Stěnička, Jan: Alois Diyák - monografie 
(rukopis pnpravenýkvydání) 

Pomník sv. Václava 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 3 / 2002 39 

DOBROSLAV LÍBAL 
JEDEN LIDSKÝ OSUD Z MNOHA JINÝCH 

Chceme-li porozumět stromu, podívejme se do země, v níž leží jeho kořeny! 
ROMANO QUARDINI 

Pan doktor Líbal odešel, zůstalo rozsáhlé literární dílo, avšak 
hodnotový systém širokých kulturních a lidských zájmů 
jeho velké osobnosti nebyl v kontextu naší doby vždy zcela 
jasně pochopen. 

Jako letitý spolupracovník a přítel pana doktora jsem byl 
požádán svými přáteli, abych se pokusil o jakýsi svědecký 
portrét, který by sdělně pomohl porozumět jeho osobnosti. 
Zde bych chtěl poukázat na rozsáhlé deníkové záznamy 
pana doktora, které jednou umožní exaktní uchopení tohoto 
úkolu, já mohu čerpat pouze omezeně z fondu našich přátel-
ských rozhovorů uloženého ve vzpomínkách. Ovšem i ta 
sebeúzkostlivější zpětná historická rekonstrukce kterékoliv 
výrazné osobnosti bude vždy neuzavřená, nevyčerpá a neob-
jeví všechny vztahy a pohnutky jednání podmíněné histo-
rickou daností doby. 

Naší kulturní veřejnosti je dr. Líbal znám jako umělecký 
historik - badatel a tvůrce metodiky globálních průzkumů 
stavěbněhistorických a uměleckých děl a jejich vášnivý 
obhájce a obětavý interpret. Po roce 1989 mohl své rozsáhlé 
celoživotní zkušenosti a vědecké poznatky publikovat 
široce veřejně působit při spoluvytváření nových kvalit čes-
ké kultury svou pověstnou líbalovskou aktivitou, a to až do 
posledních dnů svého dlouhého života.21 V této době rovněž 
dosáhl veřejného uznáni a ocenění od mezinárodních cen 
až po nejvyšší státní vyznamenání31 a řadu četných občan-
ství4). Ale uskutečnit svou životní touhu, předat hluboké 
poznám evropské historické kultury a našeho národního 
podílu v ní v roli řádného vysokoškolského učitele - mu neby-
lo ke škodě mladé generace umožněno, což pociťoval jako 
velké osobní zklamání. 

Plně porozumět dr. Líbalovi podmiňuje nutnost porozu-
mět atmosféře, okolnostem a pragmatické logice vztahů doby, 
ve které žil a rozvíjel svoji duchovní a intelektuální osobnost. 
Zánikem české státnosti v roce 1939 a rozpoutáním druhé 
světové války byty rozvráceny všechny představy budoucích 
společenských seberealizací nastupující mladé generace 
ve svobodném světě a ani osud mladého JUDr. Líbala, tehdy 
již studujícího druhou fakultu, tentokrát obor dějin uměni, 
nebyl výjimkou. Ani nepotlačitelná mladistvá, optimistická 
vize budoucnosti v naši generaci nemohla připustit, že národ 
čeká temná césura dějin, plná nesmírných zkoušek, oběti 
a pokořujícího poníženi lidství, než se spojeným silám světa 
podaří toto zlo zničit a odvrátit katastrofu celoevropského 
rozsahu a znovu dát prostor pravdě platné v měřítku celého 
lidstva. Je v lidské povaze, že o hodnotách, které ztrácíme 
nebojsou ohroženy, až úzkostlivě přemýšlíme. Zde to byla 
pro dr. Líbala otázka smyslu a bytí národa a jeho kultury, 
společenskohistorická funkce rodiny, již tradičně ctil, její 
etika a poslání v širším společenství, dále vazby a prameny 
hodnot integrujících společnost a srovnáni jejich národní 
podoby s rozrůzněností náboženství a kultur v celosvětovém 
měřítku. 

K tomuto hodnotovému okruhu se celý život vracel, aby 
hledal stále nové obranné postoje a argumenty, často s poci-
ty osamocenosti v obklopeni nechápavým davem, jindy 
ve vzácných chvílích rozprav s přáteli se zodpovědností in-

telektuála k demokratické společnosti se snahou rozvíjet 
a s racionální precizností definovat zdánlivě nesdělitelné 
poznatky vnitřní skutečnosti. Byl dalek ̂ ednodušujícách apri-
orních soudů či spíše odsudků a zjednodušeného myšlení 
značné části tehdejší naší inteligence. Zkoumané jevy a na-
byté poznatky neregistroval ve své fenomenální paměti jako 
ukončený vědecký, příležitostně použitelný artefakt, ale zkou-
mal je ze všech možných pohledů a časových rovin, aby 
odkrýval jejich hlubší podstatu a nekonvenční nové pohledy 
překonávající dosud uznávané vědecké reálie. Metodou 
poznání byla dr. Líbalovi racionální a filozofická reflexe 
usměrněná životní zkušenosti a moudrostí. 

Jakési imanentní nasměrování smyslu jeho práce patřilo 
českému národu, který dr. Ubal svým zvláštním patriotic-
kým způsobem miloval, a věřil v duchu Hegelovy filozofie 
a Herderova romantického okruhu - tak důležitého pro naše 
národní obrození - v časově neurčitelnou kulminující lidstvu 
přínosnou etapu všech národů a zvláště v aktualizaci této 
myšlenky T. G. Masarykem jako poslání Boží Prozřetelnosti 
s latentními úkoly, které má národ tvůrčím způsobem odha-
lovat a plnit. Přes své uznání k dílu T. G. M., k vzniku repub-
liky a vyrovnáni se s bývalou rakousko-uherskou monarchií, 
zůstal v pekařovském duchu kritický k ideové koncepci 
státuT. G. M., založeného na pilířích velkých osobností české 
reformace a revoluční tradici husitského Tábora. Tuto kon-
cepci pokládal dr. Líbal za neslučitelnou s Chelčického křes-
ťanským pojetím, českobratrskou humanistickou tradicí, 
hlavně opomenutím staleté katolickokřestanské tradice, 
kterou vyznávalo více než tři čtvrtiny obyvatel, hlavně na Mo-
ravě, Slovensku a v českých krajích obývaných v této době 
ještě německý1111 spoluobčany. Rovněž litoval spolu s řadou 
českých kulturních představitelů, že již stářím unavený 
T. G. M. se nechal ovlivnit svobodou a nacionalismem opoje-
nými českými politiky a neobrátil se první, jako moudrý 
patriarcha, k českým Němcům. Vždyť svou vysokou morální 
autoritou v německém i mezinárodním vědeckém prostředí, 
dokonalou znalostí německé kultury a jazyka, měl v dějinách 
ojediněné předpoklady získat české Němce pro společnou 
demokratickou výstavbu státu. Dr. Líbal, který jako česko-
slovenský důstojník velel při obraně hranic vojenské jednot-
ce, v niž byla řada německých záložníků, kteří až do demobi-
lizace plnili spolehlivě ukládané povinnosti, byl přesvědčen, 
že krizová situace v roce 1938 mohla pak být pro naši stát-
nost příznivější. 

V této dramatické době lze patrně hledat Libalův zájem 
o militaria a dějiny vojenství.511 jako silně humanisticky cítící 
člověk přímo důrazně oceňoval význam armády pro stabilitu 
státnosti a pocity potencionální akční moci národa. Mezi ná-
rodem a armádou viděl přímou neoddělitelnou ideovou vazbu 
obdobnou vztahu mezi spojenými nádobami. Vzestup či úpa-
dek armády vidi závislý na ideové potenci národa, která jej 
definuje. Bez nosné ideje, zdůrazňoval pan doktor, se národ 
stává spíše biologickou vitalitou, souhrnem jedinců bez váb-
ných výhledů do budoucnosti, a obdobné armáda pouze shlu-
kem mas, držených vcelku jen vojenským drilem. 
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Z historického poznáni rád zdůrazňoval, že pro převahu 
vojenské akce nerozhoduje mechanická sila zbraně, kterou 
voják drží v ruce, ale velikost idejí, pro které voják vážil obě-
tovat svůj život. Proto v historii často vítězily malé armády. 
Inspirativní vliv ušlechtilých myšlenek v bojových střetech 
nemohly nahradit ani propagandisticky sebevíce vystupňo-
vané ideje kolektivního sobectví. Zde dr. Líbal rád upozorňo-
val na vysoce rozvážné intelektuální vedení českosloven-
ských legií v Rusku za první světové války, kde armáda legií 
nesrovnatelně početně menší, oproti milionovým armádám, 
které se zúčastňovaly bitev na západní frontě, hrála strate-
gickou úlohu, která vzbudila pozornost a obdiv celého západ-
ního světa. 

V této tradici boje intelektu s ohleduplnou šetrností k živo-
tu a krvi národa viděl pan doktor i průběh okupace našich 
zemí v srpnu 1968, kdy politické vedení a armáda odolaly 
emotivně reflexní představě alespoň symbolického odporu, 
jak by za obdobných okolností pravděpodobně neodolali Po-
láci nebo Maďaři. Místo toho sjednocený a ukázněný národ 
podnikl nový způsob boje proti ozbrojené moci v dějinách, 
a to ideovými prostředky nejvyšších hodnot etiky a pravdy. 
Výsledek byl nepřehlédnutelně úspěšný a obdivné sledován 
celým západním světem. S okupačními armádami současně 
importovaná lživá propaganda o bratrské pomoci v kontra-
revolučním ohrožení, ignorující českou realitu, s dogmatic-
kým podtextem vysmívajícím se bezmoci pravdy, opřená 
o moc okupačních tanků, se zhroutila v souboji s českou 
logikou během několika hodin. Průběh okupační inaugurace 
proběhl médii celého svobodného světa a stal se pojmem 
v další strategii světové politiky. Ideově vysoce inteligentně 
vedený český odpor odhalil světu bez jakýchkoliv pochyb-
ností zkostnětělost zbyrokratizované komunistické společ-
nosti, která dávno ztratila nadějné ideály revoluční proměny 
světa ve šťastné zítřky lidstva. 

Světu odhalená pravda protiřečila dosavadní apologii 
sovětského režimu francouzské a italské intelektuální levice, 
v čele s předními intelektuály, kteří jej hájili jako nadějný zjev 
světových dějin, kterému je nutno prominout některé nedo-
statky růstu pro dosud nepředstavitelné hodnoty, které 
přinese lidstvu ve své dospělosti. Tuto iluzi hájilo nákladně 
vydržované světové mírové hnutí proti „herodesovskému" 
americkému imperialismu přímo vášnivě. Rozpornost se též 
projevila v poválečné západní levici, která svou citlivost pro 
utrpení a křivdy a svoji solidaritu s utlačovanými zaměřila 
pouze jednosměrně na národy pod kapitalistickou nadvlá-
dou, ale o nesvobodě Čechů, Poláků, Maďarů a národů Sovět-
ského svazu nechtěla nic slyšet. 

V těchto kritických dnech byty snad všechny projekční 
kanceláře zapojeny do akce odporu. I na pracovišti SÚRPMO 
v Jindřišské byla vyráběna hesla a tiskové informace, které 
sám doktor Líbal promýšlel a korigoval. Byty to tenkrát pro 
nás zvláštní pocity morálního vítězství a duchovní nadřaze-
nosti nad ocelovou mocí, která nás znovu znevolnila. V poz-
dějších chvílích skleslosti nad bezmocí národa se pan doktor 
rád vracel k takovým vrcholným dějinným událostem jedno-
ty a odhodlání, které prožil v letech 1938,1945a 1968. Kladl 
si otázku, proč náš národ, schopný v takových chvílích výko-
nů špičkových morálních kvalit, nevydrží běh na dlouhé 
tratě a přes to vydržel po tisíciletí tlaky na svoji existenci. 
Nenalézaje racionální vysvětlení uzavíral úvahy, že snad 
jakási vyšší transcendentální moc iniciuje národu spásný 
instinkt a vynese vůdce, kteří jej vyvedou z krizí. 

V těžkých dobách, loty na nás doléhala únava ze zklamání 
a pokořování našeho lidství, obdobná dnešní tzv. blbé nála-
dě, kdy se zdálo, že národ se rozplynul v jakési internacionál-
ní lidské mlhovině, mnozí dokonce odpírali entitu češství. 
Pan doktor poukazoval na nutné rozlišování mezi národem 
a ideologicko-dogmatickou vládnoucí strukturou, která se 
sice arogancí své moci cítí být nadřazena národu - lidu (slovo 
národ tehdy téměř vymizelo z veřejné verbální komunikace) -
ale nemá ve své simplicitě vyšší morální etos, který ty umož-
nil její časovou repasi, tudíž degeneruje a postupně zanikne. 

Naproti tomu je národ živý organismus schopný rozvoje 
v současné i výhledové perspektivě a našim posláním je, ač 
jsme v zajetí této časné moci, směřovat naše úsilí a práci 
k hodnotovému fondu národa, který naše dnešní dílo může 
aktualizovat případně až ve vzdálené budoucnosti, k čemuž 
jsou četné příklady z naší minulosti. 

Přátelům, kteří mne požádali o tento příspěvek, se může 
zdát, že jsem příliš přechýlil osobnost pana doktora z pozice 
známého a uznávaného uměleckého historika do role veřej-
nosti neznámého politologa. Ale jak se zamýšlím nad jeho 
osobností a jím vyznávanými hodnotami, jeho hluboký vztah 
k národu a zemi je klíčový. Dalo by se říci, že do národa byl 
přímo vrostlý, dokonale se s ním sžil a s ním i trpěl. I jeho 
rozsáhlé dílo je pojato ve službě národu a opomenout tyto 
výrazné kaménky mozaiky, jeho obraz ty byl neúplný. 

Po revolučním epilogu krutých válečných let prožívali jsme 
jakési demokratické intermezzo, které z poválečných voleb 
vzešlá nejsilnější komunistická strana jaksi trpěla. Její ideo-
logická kampaň tehdy přímo adorovala prostý pracující lid, 
hodný úcty, neboť jediný není zatížen hříchem kapitalistické-
ho vykořisťování, dojímala se nad bídou nejchudších a stavě-
la se do role nejoddanějšího plnitele jeho vůle. Mnozí z řad 
uznávané inteligence - ovšem mimo konjunkturálních spe-
kulantů - se ztotožňovali nebo sympatizovali se stranickým 
programem budování lepší sociální společnosti ze zdola, ale 
současně v eticky citlivém nitru odmítali metody násilnické 
a kruté revoluční praxe. I zde propaganda pohotově uklidňo-
vala ujištěním, že se komunistické strany přetvořily v nede-
mokratičtější a nejhumánnější strany s velkou budoucností 
a nezadržitelným celosvětovým rozvojem. V této zvláštní době 
plné nových idejí a konverzí jsme, my, mladá poválečná 
generace včetně starších vrstevníků dr. Líbala, žili vybaveni 
hodnotovým fondem demokratickohumanitních idejí a jimi 
při mladistvé touze žít plnohodnotný život v pravdě, jsme byli 
konfrontováni s novými idejemi prištymi z východu. Ačkoliv 
se nám a našemu kulturnímu okruhu jevity jako cizí, ale na 
druhé straně byty přesvědčivě přijímány i mnohými uznáva-
nými kulturními představiteli, v našich myslích vyvstávaty 
úvahy, nejsou-li skutečnou jakousi přirozeně nastupující 
skrytou společenskou silou, předurčenou naši společnost 
hodnotově vylepšit a dát nový smysl jejímu budoucímu 
vývoji. Přitom jsme měli ale i signály a instinkt opatrnosti, 
varující nás, že dosavadní minulost komunismu po humanit-
ní stránce není příliš důvěryhodná. Sledovali jsme se zájmem 
tehdyještě možnýveřqnýkultuměpotitickýdialog, kterývšak 
předem promyšleně rafinovaně torpedoval všechny argumen-
ty obránců svobodné pluralitní demokratické společnosti, 
její osobní svobody, svobody tisku a zastupitelských organi: 
zací. V diskusích komunisté připouštěli konflikt metod, 
ale zakrývali konflikt principů. Rovněž úspěšně využili nedo-
statků meziválečných demokracií, které nebylo možno ospra-
vedlňovat. Na otázky budoucnosti demokracie odpovídali: 
Demokracie - ano, přijímáme, chceme ji však zdokonalit a její 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO 3 / 2002 41 

vymoženosti poskytnout všem, odmítáme její zjednodušené 
zneužití buržoazií. Svoboda ano - přijímáme, ale chceme její 
dary umožnit všem, mimo dnešní privilegované vrstvy. 
Humanizace - ano, přijímáme, pokládáme vybudování 
spravedlivé komunistické společnosti za nejhumánnější čin 
světových dějin. 

V těchto psychologicky nevyrovnaných podmínkách se 
začala naše předúnorová nekomunistická společnost štěpit 
na názorové skupiny, z nichž jednu bychom mohli nazvat 
pesimisty, kteří viděli v našem poválečném zdánlivě demo-
kratickém uspořádání jen labilní ambivalentní strukturu 
a kde je jen otázkou času, kdy komunisté odhodí demo-
kratickou masku a násilím prosadí svůj režim. Mnozí hledali 
jakýsi modus vivendi, domněle výhodnější, než komunistic-
kámoc vystoupí na stupeň vítězů. Optimisté věřili přes všech-
ny potíže v prosazení demokraticko-masarykovské tradice, 
garantované prezidentem Benešem obohacené některými so-
lidárními prvky sociálně humanitní povahy, Tyto myšlenky 
se stále více prosazovaly mezi studenty, zvláště na vysokých 
školách. Povzbuzující pro nás byl postupující úpadek důvěry 
národa v politiku komunistické strany. V předúnorových 
fakultních volbách, které někteří politologové považovali 
zajakýsi signál obliby, asi jako dnešní průzkum veřejného 
mínění, utrpěla komunistická strana nepředvídaný propad. 
Únorovým pučem se komunisté rozhodli nepřipustit připra-
vované konání svobodných voleb na jaře toho roku, protože 
i jim bylo jasné, že by ztratili politické prvenství. 

Ale ani únorové brutality, kdy prvně opět od zániku nacio-
nálně socialistické moci se u nás objevily zbraně v rukou 
ozbrojenců, namířené proti vlastnímu národu, nezastrašily 
studentský odpor, který dál pokračoval demonstrativním 
průvodem na Pražský hrad podpořit prezidenta Beneše. 
Byla to jediná veřejná hromadná akce za zachování skuteč-
ných demokratických principů svobody. Zvláštní shodou okol-
ností nástup a zánik komunistické moci byl provázen odváž-
nými studentskými demonstracemi, jen s tím rozdílem, 
že generaci z roku 89 znovu uvítala svoboda, kdežto ta část 
studentské generace, která zůstala věrná ideálům svobody, 
zaplatila svou odhodlanost mstivou persekucí padesátých 
let, jejíž důsledky považoval dr. Líbal za největši zločinné pro-
vinění režimu na českém národě. Desetitisícům mladých lidí 
byl přerušením nebo odepřením vzdělání znemožněn rozvoj 
jejich talentů a seberealizace, těžkou fyzickou duševně 
ubíjející prací v dolech, pracovních táborech a jiných diskri-
minačních zařízeních, policejním pronásledováním, staly 
se tyto oběti štvanci, z nichž mnozí svůj úděl nevydrželi. 
Jiným se podařilo jej po desetiletí lidsky snesitelně zlepšit. 
Zdánlivé mnohým šťastnějším se podařilo emigrovat, z nichž 
četní, mimořádně nadaní, uplatnili své talenty, místo ve vlasti 
v západních zemích, kde dosahovali nejvyšších výsledků 
auaiání. 

Dr. Líbal možnost emigrace člověka svého typu vylučoval, 
ty, kteří odešli, však s výjimkou ekonomických emigrantů, 
což bývali v posledních letech režimu ve velké míře straníci, 
neodsuzoval. Pouze zvažoval důsledky ztráty inteligentních 
kapacit těchto více než 100 000 lidí, pro rozvojový potenciál 
tak malého národa, jako jsme my. Rovněž si velice vážil všech, 
kteří za své přesvědčení v minulé dobé trpěli. Litoval, 
že po osvobození nebyli, jak by si zasloužili, plné morálně 
uznáni a že nedostali ve většině a odpovídající míře svoji 
příležitost k obnově společnosti a státnosti po roce 1989. 

V této souvislosti dr. Líbal často promýšlel otázku pojmu 
obsahu a charakteru pravdy a její formující imanentní vliv 

v existenční struktuře jednotlivce a společnosti. Byla pravda 
na straně zmíněných předúnorových pesimistů či optimis-
tů? Odhad vývoje pesimisty byl reálný, ale byla na jejich stra-
ně pravda? Prohráli optimisté svůj boj pro nedostatek prav-
dy na své straně? Nebo platí inverzní obsah našeho státního 
hesla, že pravdu mají vítězi? Či lze pravdu zajmout a přivlast-
nit si jako ekvivalent úspěchu? Nakonec se domníval, 
že pravdu lze spíše pochopit v jakémsi širším časoprostoru, 
který výstižněji vyjadřuje nekrácené posthusitské heslo: 
„Pravda Páně vítězT. Pravda svým transcendentním přesa-
hem nemůže být pouhým produktem lidského intelektu, 
z všelidského hlediska nemůže nabýt rozporného významu. 

Po únoru 1948 ovládl naše politické klima zcela studený 
východní ideologický vítr. Erose nejlepších evropských 
ideových hodnot ve společenském povědomí národa natolik 
pokročila, že uctívaný prezident Osvoboditel T.G. Masaryk, 
jehož odkazu při jeho slavnostním pohřbu 1936národ odpří-
sáhl, že „VĚRNI ZŮSTANEME", mohl být prohlašován 
za nepřítele pracujícího lidu a jeho sochy byly s projevy 
fanatické nenávisti ničeny. 

Dogmatické metody poúnorové moci se všemožně snažily 
svobodný a přirozený tok lidského života násilím napasovat 
na ideologické kopyto marx-leninské doktríny, deklarované 
jako jediný přípustný vědecky podložený světový názor 
společnosti. 

Počátkem padesátých let se malý český politický žák 
velkého učitele rozhodl rozběsnit v českých poměrech 
jakousi retardovanou říjnovou revoluci, která neměla 
postihovat již jen přímé ideové odpůrce režimu, ale celé 
společenské skupiny obyvatelstva. Stranický ideový inkvi-
zitor zapřísahal k závazné aktivní účasti i nejnižši lidové 
vrstvy na vyhlašovaném třídním boji se zdůvodněním, 
že pouze za předpokladu zničení třídního nepřítele může být 
u nás vybudován socialismus, šťastná budoucnost lidstva. 
Rozpoutalo se násilí v masové míře, lidem byl zcizován maje-
tek, nebo byli násilím donucováni k jeho dobrovolnému 
vydáni pod různými falešnými existenčními přísliby. Lidé 
byli zatýkáni a vyháněni z domovů, teror neušetřil ani sta-
rých lidí, žen a dětí. Zavládl strach a nejistota, nikdo z ozna-
čených neodpustitelným hříchem vykořisťovatele nevěděl, 
kam až, kdy a ke komu teroristická persekuce dojde. Spokojí 
se režim se zcizením majetku, odsouzením k manuelní práci 
za pokořujících a diskriminačních podmínek na zdánlivé 
svobodě či v koncentračních pracovních táborech, nebo může 
dojít k neštěstí ještě většímu? 

Pronásledovaná část národa se ocitla v postavení Židů 
na počátku války, nebo sudetských Němců po jejím skonče-
ní. Snad s jediným rozdílem, že nemuseli nosit viditelné 
označení. Dny byly plny starostí o existenci a noci nepřináše-
ly odpočinek spánku. Každé noční zastavení auta na ulici 
nebo noční kroky na schodišti domu budily hrůzu. Rozsudky 
smrti a doživotních žalářů za doprovodného řevu státních 
prokurátorů připomínaly hrůzné Hitlerovy projevy. Tyto měly 
své nespravedlivě souzené oběti ještě na poslední chvíli 
života zbavit jediného, co jim zůstalo, pocitu lidské cti a důstoj-
nosti a v ohrožené části národa vyvolávat strach a nejistotu. 

Snad nejhrůzněji byl námi prožíván osud národní hrdinky 
dr. Milady Horákové, ženy a matky, která se nezalekla vyhrů-
žek a měla odvahu varovat národ před násilím komunistické 
moci, jaké se právě dělo na ní. Přední světové osobnosti 
intervenovaly za její život, zvláště organizace žen z neutrál-
ních skandinávských států doufaly ve vyslyšení svých pro-
seb, ale česká komunistická pěsť zůstala tvrdě neoblomná. 
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Ostatně ji podpořily četné žádosti komunistických organiza-
cí o trest smrti pro dr. Horákovou, žel též velmi mnoho orga-
nizaci českých žen. Komunistická justice se tedy zřekla 
jakéhokoliv právního etosu spravedlnosti. Odvolání proti 
rozsudkům vyřizovala táž soudní instance, a to okamžitě 
zvýšením uložených trestů. 

Stojí za zamyšlení při naší občasné nespokojenosti nad 
dnešní humánní praxí pana prezidenta Havla při udělování 
milosti porovnám s tehdejší justicí. 

Tíži této doby plně prožívala i rodina dr. Líbala spolu 
s nejistotou a starostmi o dospívající děti, nebof patřila 
k tehdejší podnikatelsky úspěšné elitě. Pan doktor sám, jak 
se později několikrát zmiňoval, očekával svoje zatčení v sou-
vislosti s katolickými intelektuálními aktivisty v čele s prof. 
R. Vackovou a dr. J. Zvěřinou. S nimi byl po léta v přátelském 
styku. Domníval se, že pouze díkyjejich statečnosti a hrdin-
ství zůstal na svobodě a po celá léta se s obdivem a vděčnosti 
vracel k jejich lidským osudům. 

Úkoly projektantů se dostávaly často do kontraproduktiv-
ních vztahů s požadavky ochránců památek Mnohé zůstaly 
neřešeny nebo byly odkládány. Z racionálního hlediska 
k záchraně chátrajících rezervačních měst, které měl ústav 
projektově zajišťovat se jevila ideální metoda maximální kon-
zervace jako nedostačující pracovní princip. Proto byl hledán 
společně s památkovými zástupci na řadě porad, konferencí 
i osobních úvah jakýsi „modus vivendi" oboustranně přijatel-
né shody, která by vedla k názorovému sbližování koncepč-
ních postupů při projekci, což se dařilo i díky integrálně za-
měřeným úvahám dr. Líbala. 

Státní ústav - SÚRPMO po celou dobu svého txvání usilo-
val o vlastní tvůrčí identitu a četnými exkurzemi sledoval 
obdobné aktivity v sousedních zemích. Velkorysá polská 
obnova Gdaňská a Varšavy nám architektům imponovala, 
ale našimi představiteli památkové péče byla tehdy deklaso-
vána jako jakási „umělá výroba památek" a zásadně odmítá-
na. Takže v tomto heroickém díle polské obnovy nemohl 
být pro naše projektanty viděn inspirační zdroj, přestože 
dr. Líbal se o ní vyslovoval velmi uznale. 

Madarská poválečná památková péče pracovala sice u nás 
uznávanou analytickou metodou, ale mnohé její realizace 
kombinující beton a ocel s historickým kamenným zdivem 
byty deprimující. Na druhé straně velmi poučná byla exkurze 
do Rumunska, kde se sedmihradské opevněné kostely zajiš-
ťovaly klasickou technologií použitím rukodělné vyrobených 
vysoce kvalitních cihel, které v této době byly u nás po léta 
neznámy. Rovněž inspirativní byla pozornost věnovaná 
stabilizaci hradních zřícenin, kde se archeologicky zjištěné 
základy a zachovalé hradní zdivo stabilizovalo nadezdívkami 
obdobného kamenného charakteru. Dr. Líbal při této exkurzi 
exceloval před rumunskými kolegy dokonalou znalostí gotic-
ké sedmihradské architektury. Též jsme zajížděli do bývalé-
ho východního Německa k prohlídce lužických měst, kde 
dr. Líbal upozorňoval na uměleckohistorické souvislosti 
s Českými zeměmi ve středověku. Vlastní německá památ-
ková praxe viděla však spiše v tehdejší československé 
památkové péči svůj vzor. Realizace západní Evropy jsme 
znali pouze útržkovitě z propašované literatury. Takže cesty 
dalšího rozvoje se musely hledat vlastními silami. 

Zde opět působil intelekt pana doktora. Tenkrát jsme 
na pracovišti SÚRPMO v Jindřišské ulici prodiskutovávali 
smysl i obsah umělecké památky a její existence v dosavad-
ním nazírání památkové praxe. Jevilo se nám, že akcentem 
na vnější formy je potlačován umělecký duch památky a také 

tvůrčí idea, z níž vznikla a jíž měla realizaci hlásat. Smyslem 
architekta rekonstrukcí by mělo být tuto ideu pochopit, sžít 
se s ní a v jejím duchu spolutvořit a svými citlivými zásahy ji 
revitalizovat. Často byl v těchto diskuzích uváděn příklad 
Karlova mostu, kde je již jen málo původních kamenů z doby 
výstavby, většinou byly později obměněny, a přesto mají 
patinu stáří a my i v této částečné replice vidíme originální 
tvůrčí koncepci ideje zakladatele Karla IV. 

Dr. Líbal často upozorňoval na dosud nedoceněné a odmí-
tané syntetické koncepční pojetí rekonstrukce památek které 
vytvořil již zmíněný dr. Wagner. Přikláněl se k ní, ale zdůraz-
ňoval velikou vědeckou a tvůrčí náročnost a vysoké morální 
požadavky, které jsou zde nutné k úspěšné realizaci díla. 
Při tom ovšem nevylučoval úplatném principů analytické 
metody, v určitých situacích doporučoval jejich kombinaci 
v praxi. 

Jakousi aktualizaci nabyl duch syntetické metody v nové 
disciplině ústavních teoretických úvah v otázce novostavby 
v historickém prostředí. Tyto teoretické úvahy expandovaly 
v době příchodu prof. B. Fuchse a jeho spolupracovníků 
do ústavu, když se jako významní tvůrci moderní brněnské 
architektury odmítli z důvodů osobní cti zapojit do prosazo-
vané projekční produkce socialistického realizmu. Dr. Líbal 
pro tento postoj měl úctu i uznání a se zájmem teoreticky 
spolupracoval na dalším rozvoji těchto myšlenek, i když by 
se tato profese moderní architektury zdála pro uměleckého 
historika typu dr. Líbala odlehlá. Zvláště se to stalo aktuál-
ním, když byl ústav pověřen projekcí rekonstrukce Národní-
ho divadla a zástavby jeho okolí. Problém souladné vazby 
nové architektury s historickým prostředím byl bran tehdej-
šími zodpovědnými projektanty velmi vámě, až se stal jakou-
si černou můrou v jejich tvůrčí práci. Harmonická a vyvážená 
nová architektura v historickém prostředí se stala celosvěto-
vým problémem. Jsou však případy zdařilého řešení zvláště 
v Itálii, Francii a Holandsku. V našem prostředí však nastal 
v závěru života dr. Líbala nepochopitelný lehkomyslný pří-
stup některých současných projektantů, kteří bez výtvarné 
souvztažnosti a hmotové vyváženosti na uvolněné parcely 
v historickém prostředí prostě natlačí, co se dá. Jako ne-
šťastné řešení kritizoval novou zástavbu proluky Myslbek, 
zvlášť její fasádu do Ovocného trhu. Za neméně brutální po-
kládal novou zástavbu okolí rotundy sv. Longina, která je ne-
dílnou součástí svatoštěpánského historického komplexu. 

Snad se může zdát z dosavadního líčení doby, že politický 
teror padesátých let ponechal alespoň kultuře určitý auto-
nomní prostor. Ale ani zde nebyl vývoj jednoduchý. Únorová 
stranická propaganda se všemožně snažila získat inteligenci 
až omračujícími sliby kulturního a vědeckého rozvoje, který 
bude nesrovnatelný s předchozí minulostí.101 Tak se v této 
atmosféře podařilo přední skupině stranických idealistů pro-
sadit ochranu umělecko-historického dědictví na nejvyšší 
úrovni státní správy. Toto bylo politicky definováno jako kul-
turní bohatství národa, které je dílem rukou pracujícího lidu. 
Tím se podařilo potlačit, žel jen na čas, starou bolševickou 
revoluční nenávist vůči památkám jako feudálně-buržoazním 
a církevním symbolům nepřátel proletariátu. Zabránilo se 
tak jejich ničení a rabováni, jak k tomu docházelo za různých 
„kulturních" revolucí v ostatním socialistickém světě. 

Skutečně se rozvinul velkolepý program památkové ob-
novy, záchrany a všestranného zhodnocení celé řady histo-
rických mést prohlášených za městské památkové rezerva-
ce. Dokonce záhy se začalo s rekonstrukcemi městských 
domů v Chebu, Znojmě, Slavonicich, Telči, Litoměřicích 
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a Českém Krumlově. Plán to byl velkorysý, jaký si v mezivá-
lečné republice nebylo vůbec možno představit Leč v politic-
kém zorném poli byl stále více viděn trochu jako „nevlastní" 
dítko, elán slábnul, rekonstrukce se postupně omezovaly na 
pouhou obnovu fasád, v lepším případě ještě mázhauzů. Za 
chebské krize stavební aktivity téměř ustaly a nastalé pomě-
ry dokonce ohrožovaly další ědstenci ústavu SÚRPMO1'). 

Vzniklá kulturně primitivní protipamátková averze časem 
prostoupila i horní patra stranického aparátu. V šedesátých 
letech se ideologické poměry na Státním památkovém ústa-
vu velmi zhoršily, odešla neb zemřela značná část starší kul-
tivované generace - z řady vynikajících lidí budiž zde vzpome-
nuto arch. B. Štorma, prof. arch. J. Sokola, dr. V. Kotrby, 
dr. E. Charvátové, dr. H. Rokyty, doc. V. Mencla aj. K nim tylo 
možné pro nás, tehdy mladé, přijít s pracovními problémy, 
získat přátelské přijetí, pomoc a povzbuzení. 

Ve změněných poměrech pod politickým tlakem se na ústa-
vu vydávaly skupinově souhlasy s plošnými demolicemi 
památek, hlavně kostelů, včetně sídlišť ve formovaných vo-
jenských oblastech, zátopových zónách říčních přehrad 
a v těžebních uhelných revírech severních Čech. Postiženy 
byly hlavně oblasti budované vltavské kaskády, Doupovsko, 
oblast Nízkých Jeseníků s městem Libava, Kuřivodsko s kom-
plexem Ralska, Mostecko a uzavřená pohraniční oblast kde 
bylo zničeno množství vesnic s historickými světskými 
i církevními budovami. Snad jen hrad Orlík a kostel v Červe-
né n.Vlt. se podařilo díky vysoké intervenci zachránit12). 

Poté přestal být Státní památkový ústav jakýmsi mozko-
vým centrem památkové problematiky a toto se tiše přesou-
valo do Jindřišské ulice na pracoviště dr. Líbala13). Sem při-
cházeli svědomití pracovníci Krajských středisek a zástupci 
měst téměř na zapřenou, většinou pod záminkou zakázek na 
konzultace, jak v nepříznivých politických podmínkách čelit 
tlakům proti zneužití a devastaci památek, jak organizovat 
preventivní péči nebo perspektivní programy. V tehdejších 
daných podmínkách, které přetrvávají dodnes, měla regio-
nální památková střediska pouze dokumentační a poradní 
funkci. Výkonná památková pravomoc byla přenesena na 
odbory kultury okresních úřadů. Mezi nimi byly i takové, 
které otevřeně vyhlásilyjakýsi český „taliban" proti církev-
ním památkám, když jejich žádoucí opravy všemožně 
znemožňovaly14). 

V těchto rozvíjejích se poradenských vztazích tyl i počá-
tek velké odborné expanze dr. Líbala do regionů, podmíněný 
ještě velkým badatelským přínosem a uznáním výsledků jím 
řízeného globálního průzkumu historických domovních 
bloků staré Prahy. Zde začaly slavné jízdy dr. Líbala půlnoč-
ními neb prvními ranními vlaky se svými spolupracovnicemi 
- dr. Líbal miloval vlaky - na služební cesty do českých 
a moravských krajů. Většinou byl doprovázen vždy věrným 
a ochotným panem V. Uhrem, který paralelně s jeho často 
objevnou rekognoskací památkového bohatství zkoumaných 
oblastí vytvářel jejich stejně objevnou, výtvarně vysoce 
procítěnou fotodokumentaci. Obdivované byly zvláště jeho 
panoramatické pohledy na českou krajinu, které zůstávají 
trvale naší kulturní hodnotou. 

Mnohé okresy měly na svoji dobu zásluhou České akade-
mie věd vysoce kvalitní soupisy památek - pan doktor pou-
kazoval, že v této věci jsme byli již za Rakouska-Uherska 
iniciativou arch. Josefa Hlávky v první vlně světového vývoje. 
Jimi racionálně pojatý přistup vědecky prohloubil o nové 
objevy a poznatky, zvláště v řadě venkovských gotických 
kostelů, a doplnil je o sídelní architekturu. Důležité bylo 

poznání a dokumentace lidových staveb, které vdobě vzniku 
soupisů většinou ještě nebyly v zájmu umélecko-historické-
ho bádání. V tomto směru tyla vzácná spolupráce dr. Líbala 
s arch. J. Vajdišem, který byl vynikajícím znalcem a doku-
mentátorem lidové architektury, zvláště jihomoravské oblas-
ti. Umělecké fotografie Jaroslava Vajdiše získaly pozornost 
celého světa. 

Dr. Líbal cítil, že uměnověda naší doby nemůže zůstat jen 
v nadosobní vědecké, citově suché popisnosti, ale musí za-
ujmout energický postoj proti ohrožující regresi duchovních 
a kulturních hodnot společnosti. V tomto duchu pan doktor 
účelově používal až básnické nadsázky v hodnoceni ohrože-
ných případů, za což sklízel v některých odborných kruzích 
nepochopení. Zde pan doktor obdivuhodně šťastné transfor-
moval svoji z úcty a respektu k autoritě rodiny vystudovanou 
právnickou profesi - stal se neohroženým obhájcem četných 
kulturních památek, odsouzených z neznalosti, ale často 
izezlévůle, kzániku - „trestu smrti". 

Konec první části. (Dokončení v příštím čísle.) 
JosefHyzler 

POZNÁMKY: 
1) Rozsáhlá bibliografie doc. JUDr. PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc., 

z let 1940-2001 je registrována ve sborníku „Historická inspirace" 
vydaném k pocté 90. narozenin dr. D. Líbala redakčním kolektivem 
M. Kubelíka, M. Pavlíka a J. Štulce v roce 2001. 

2) Hlavni činnost dr. Libala v této dobé byla spojena s reprezenta-
tivní funkcí prezidenta Českého národního komitétu ICOMOS, kterou 
převzal po prof. dr. arch. Emanuelu Hruškovi, emeritním předsedovi 
Klubu Za starou Prahu. Velká publikační a přednášková činnost 
dr. Líbala souvisela s pracovní účastí v mnoha komisích a z autorství 
odborných expertíz. V tomto směru se velmi angažoval v aktivitách 
Klubu Za starou Prahu i v nově nastolených česko-némeckých vzta-
zích, kde realistickým duchem byl oboustranně překonáván dřívější 
jednostranný nacionální pohled na naše společné dějinné události. 
Zde dr. Líbal objektivně uznával příchozí kulturně umělecký vliv zápa-
doevropských hodnot do našich zemi přes německé kulturní oblasti 
a svými rozbory dokládal silu českého prostředi tyto Inspirující vlivy 
umělecky transformovat a zpětně Inspirativně působit na naše zahra-
niční okolí zvláště do východněji položených polských a uherských 
kulturních oblasti. Objevné byly poznatky pana doktora na samém 
závěru jeho života, kdy komparací české a německé, zvláště bavorské, 
příhraniční středověké architektury doložil vzájemnou podobnost tri-
bunových kostelů po obou stranách naši hranice, Tyto byly s uznáním 
přijímány na česko-némeckých konferencích, přičemž ještě mimořád-
ný respekt německé strany vzbuzovala jazyková schopnost dr. libala 
překládat své přednášky simultánně do němčiny. 

3) V roce 1995 obdržel dr. Lfbal Evropskou cenu za památkovou 
péči z Nadace dr. A. Tópfera z Hamburku, v roce 1997 obdržel Masa-
rykovu státní cenu za zásluhy, v roce 2002 Již posmrtně byla mu 
udělena cena z Nadace Evropa nostra. Mimo tyto hlavni ceny obdržel 
další významná vyznamenáni za svoji práci. 

4) Čestná občanstvi byla dr. Líbalovl postupné udílena v druhé 
polovině devadesátých městy Stříbrem, Senohraby a hlavním městem 
Prahou. 

5) Zájem dr. Líbala o militária byl společný s jeho celoživotním 
přitelem dr. Otakarem Frankenbergerem (+ 1998). 

6) Růžena Vacková (1901 -1982) - univerzitní profesorka klasické 
archeologie, historlčka uměni, signatářka Charty 1977. Vězněna 
v letech 1952 - 1967. 

Dr. Josef Zvěřina, politicty vězeň, významný křesťanský myslitel a 
člen katolického dlsentu, signatář Charty 1977. Viz : Dr. D. Iibal: 
K 95. nedožitým narozeninám Růženy Vackové. In: Zprávy Klubu 
Za starou Prahu 1/1996, str. 47-48. 

7) A. Riegel, reprezentant tzv. vídeňské uménovědné školy, vydal 
v roce 1903 spis: .Der modeme Denkmalkultus. Sein Wesen und 
selne Entstehung" - Moderní kult památek. Jeho podstata a vznik. 
Myšlenky díla inspirovaly vznik tzv. analyticko-konzervační metody, 
která byla přijata od dvacátých let jako metodický princip i Klubem 
Za starou Prahu. 

8) Reakci na antlvýtvamé důsledky striktního uplatňování analy-
tické metody se zabýval dr. Václav Wagner a své poznatky shrnul 
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v knize: .Umělecké dílo v minulosti a jeho ochrana", které se podařilo 
vydat ještě před Jeho uvězněním v roce 1947. Viz: dr. D. Líbal v článku: 
Odkaz Václava Wagnera. In: Zprávy památkové péče 2000/4, 
str. 101-103. 

9) Velký pocit hrdosti k mezinárodnímu uznání české péče o památ-
ky a zájmu o naše historické dědictví kvitoval dr. Líbal v následné 
události. V druhé polovině padesátých let přijížděly k nám četné ná-
vštěvy sovětských umělců a vědců, kteří obdivovali starou Prahu 
a rádi se nechali procházet odbornými pracovníky, mezi něž patřil 
1 dr. Líbal. Po sblíženi s předním sovětským akademikem, teoretikem 
umění, při exkurzi ústavem tento obdivoval, jak tak malým národem 
mohly být tehdy vydávány Zprávy památkové péče. Recipročně mu byl 
učiněn návrh výměny Zpráv za obdobný sovětský časopis - bylo to 
v době, kdy Sovětský svaz všeobecné platil za náš vzor. Dotyčný 
akademik po určitém váháni důvěrně dr. Líbalovi přiznal, že, žel, 
v Sovětském svazu něco obdobného neexistuje. 

10) Tehdejší politickou kulturní propagandou bylo slibováno, že 
.Praha bude vydlážděna sochami a jinými uměleckými díly k svému 
nepoznáni". Tato akce skutečně započala, ale neslavným monumentem 
Stalinova pomníku. 

11) Jednalo se o obnovu vysokého jehlancovitého zastřešeni věži 
chebského děkanského kostela, které byly zničeny v roce 1944 spoje-
neckým leteckým náletem na Cheb. Obdobně bylo zničeno dvouvěži 
Emauzského klášterního kostela v Praze a na jejich obnovu v obou 
případech poskytli Američané prostřednictvím UNRA finanční pro-
středky, takže jejich znovuvybudování bylo časové velmi reálné. Sku-
pina prof. O. Stefana z Fakulty architektury ČVUT v Praze vypracovala 
projekt obnovy, bylo již připraveno dřevo na krovy, ale po zásahu 
tehdejších státních orgánů, které se opíraly o posudek, že obnova věži 
není podmíněna požadavky památkové péče, bylo krovové dřevo zni-
čeno a na věžích bylo provedeno pouze nízké stanové zastřešení. Účast 
prof. Stefana na této akci byla Jednou ze záminek pozdějšího jeho 
vězněni. Potížím se nevyhnuli ani další spolupracovníci, z nichž jed-
ním byl i autor této studie, který pro účel rekonstrukce zaměřoval 
románské a jiné technologické detaily chebských věží. 

12) Hlavni zásluhou akademika dr. B. Hacara se podařilo z řady 
ničených historických staveb zachránit transferem románský kostelík 
v Červené n. Vit. a náročnou stabilizaci paty skalního masivu hrad 
Orlík. Na obou těchto akcích pracoval i pozdější člen Klubu Za starou 
Prahu ing. Zdeněk Fuka, CSc. Ovšem Jiné regiony socialistické vý-
stavby se záchranou historických objektů takové štěstí neměly. A bylo 
běžné, že od ochrany se hromadně upouštělo. Tehdy se i mimo ústav 
veřejně mluvilo o .kraválech", které tropilo ústavní vedení proti řado-
vým pracovníkům, ne proto, že by zanedbávali ochranu památek, ale 
naopak, že památky bránili proti devastačním záměrům různých poli-
tických tajemníků. Toto tragické obdobi památkové péče by mělo být 
jednou morálně zhodnoceno. 

13) Osudnou akcí v této době byla úmyslná demolice historického 
děkanství na plzeňském náměstí, které tvořilo výraznou součást tohoto 
velkolepého středověkého prostoru. Dr. Líbal tehdy zpracoval odborný 
posudek proti demoličnímu záměru místních orgánů, ke kterým se. 
žel, připojily i pražský Státní památkový ústav a Ministerstvo kultuiy. 
Nejsmutnějšim jevem byla skutečnost, že když se proti demolici při 

veřejných disputacích postavily i rozhořčené občanské protesty, odbyl 
je zástupce památkového ústavu poukazem, že .ústav si nenechá pa-
mátkový režim diktovat ulicí". Stejně nezodpovědným způsobem byla 
sňata památková ochrana nad barokním poutním areálem na Skalce 
u Mníšku, přestože kostel sv. Máří Magdaleny má klíčový význam 
ve vývoji barokní architektury v Čechách. Záminkou byla těžební čin-
nost chudé železné rudy v prostoru pod kostelem, který však bylo 
možno preventivně proti destrukčním účinkům důlní činnosti zajistit. 
Při této příležitosti byla sňata památková ochrana z dalších čtyř histo-
rických objektů, přestože dolováním vůbec nemohly být ohroženy. Jed-
nalo se o budovu františkánského kláštera, tzv. .Pokojný dům", reko-
lekční poustevnu a čtrnáct kapliček křížové cesty. Památková péče se 
tehdy dostala pod ideově politický vliv s odmítavým přístupem k naší 
historické minulosti, která byla hodnocena převážné negativné. Dle 
tehdejší památkové metodiky nový socialistický život společnosti pře-
vzal úlohu přetvořit svět, dynamicky se dere kupředu a tam, kde mu 
stojí historie v cestě, musí ustoupit. Jakýmsi adaptabilním krédem 
památkové péče se stalo rčení .Památková péče není žádné staromil-
stvf. Jím jsme jako projektanti ústavu byli insinuováni jako staromilci 
neb starožitnici. Přirozeně vzniklo napětí mezi ústředním vedením pa-
mátkové péče a ústavem SŮRPMO, bylo řešeno vzájemnou dohodou. 
Nám bylo dáno na vědomi, že památkovou metodiku určuje památkový 
ústav a SÚRPMO se musí podřídit. Tato výtka byla směřována v prvé 
řadě dr. Líbalovi. Se stejným zklamáním a bezmoci jsme s dr. Iibalem 
sledovali připad likvidace starého Mostu, jehož součástí měla z počát-
ku být i demolice proslulého pozdně gotického kostela. Teprve odpor 
kulturní veřejnosti a vážná kritika v zahraničí spojená s nabídkou 
transferu této stavby do Spojených států amerických přiměly režim 
souhlasit s myšlenkou jeho lokálního transferu. Stálo by za dodateč-
nou expertizu, jaký byl ekonomický efekt vytěženého pilíře uhlí pod 
relativně malým jádrem starého města při zvážení obrovských investic 
spojených s jeho vytěžením. Nemluvě při tom o nenahraditelné ztrátě 
milieu jednoho z pěti nejvzácnějšich severočeských historických měst. 

14) V době vrcholné krize studené války počátkem šedesátých let 
byly konány přípravy, které se dotkly i památkové péče. Ústřední 
památkové instituce připravovaly evakuační plán movitých památek 
a za tím účelem byla svolána velká porada, jíž jsem se zúčastnil. SÚRP-
MO měl zajistit v historických objektech bezpečné prostory a režim 
evakuace. Ústřední vedení ve své instruktáži sdělilo, že plán bude 
tajný, aby nevzbuzoval neklid a vlastní deponáž bezpečnostních beden 
bude zahájena teprve po oficiálním vyhlášení války. Dále že trezorová-
ny mají být sekulární předměty občanské kultury a musí být vylouče-
na všechna díla náboženského obsahu. Přes vážnost atmosféry a osob-
ní rizika vypukl odpor řady ředitelů muzeí a správců zámeckých sbírek, 
kteří protestovali s odůvodněním, že právě církevní památky jsou je-
jich nejvzácnějšimi sbírkovými předměty. Přes protesty trvalo vedení 
na svém rozhodnutí, až se ozval vzrušený dotaz, zda také Národní 
galerie ponechá slavnou sbírku české gotiky neevakuovánu na pospas 
válečnému riziku. Nastalo mlčení, načež se přihlásil slovenský delegát 
s informací, že oni Slováci připravuji včasnou demontáž velkých gotic-
kých oltářů na již vyhlédnutá místa. Ajak to Češi připravují, je stejně 
k ničemu, a že je vidět, že Češi nikdy nezažili skutečnou válku na 
vlastním území, kdy vypukne davová panika, v níž evakuace veřejných 
uměleckých sbírek by byla tou poslední myšlenkou. 

ČLENSKÉ INFORMACE 

Vážení a milí členové Klubu Za starou Prahu, 
musíme Vám sdělit nemilou skutečnost. Na příští valné hromadě Klubu, která se bude konat jako vždy 

počátkem nového roku, Vám budeme muset navrhnout ke schválení zvýšení členského příspěvku. 
Prozatím je členský příspévekjiž přibližně pátý rok udržován ve výši 100 Kč ročně, avšak náklady 
spojené s provozem kanceláře Klubu i vydáváním tohoto Věstníku jsou podstatně větší, než obnos 
z povinných členských příspěvků získaný. Tento schodek je sice pravidelně vyrovnáván různými 
granty, dotacemi a v neposlední řadě i jinančními dary či mimořádnými příspěvky členů. Avšak již 
v tomto roce byly grantové příspěvky omezeny a nelze s nimi stoprocentně počítat ani v roce příštím. 
Věříme, že tuto skutečnost pochopíte. Podrobnosti o rozpočtu, výdajích a příjmech Klubu v roce 2002 

se dozvíte na příští valné hromadě, popřípadě též předem v návštěvních hodinách. 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU 



: ZA STAROU PRAHU: 

V letošním roce uplynulo 200 let od narození 
slavného vedutisty Vincence Morstadta. 
Návrh pamětní desky, nyní připravené k odlití, 
vytvořil akad. sochař Jaroslav Hylas. 
Povolení k osazení desky na dům v Tomášské ulici 
čp. 24-111 již bylo Odborem památkové péče Magistrátu 
hlav. města Prahy vystaveno. Stále se však nedostává 
potřebné sumy finančních prostředků. 
Proto nabízíme našim členům a příznivcům: 

Přijďte si do kanceláře Klubu Za starou Prahu 
zakoupit kalendář na rok 2003 (50 Kč) 
s vedutami Vincence Morstadta. Veškerý výtěžek 
z tohoto prodeje je určen ve prospěch výroby 
a osazení Morstadtovy pamětní desky. 
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SOS A R C H I V A R C H I T E K T U R Y ! ! ! 
Archiv architektury je v troskách, všichni jsme viděli jeho zatopení do výše 3 a půl metru. 

Viděli jsme zoufalé úsilí pracovníků archivu o jeho záchranu. 

Viděli jsme jejich osamění. 

Viděli jsme maximální nasazení dobrovolníků. Uvědomili jsme si, že archiv byl vždy 

na okraji zájmů institucí, do jejichž správy a dohledu byl svěřen. 
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Emil Přikryl, Škola architektury, AVU Praha 

Vladimír Šlapeta, Fakulta architektury ČVUT 

Jiří Horský, časopis Architekt 

Karel Ksandr, Státní ústav památkové péče 

Soňa Ryndová, Škola architektury, AVU Praha 

Vladislava Valchářová, Národní technické muzeum 

Dita Dvořáková, Národní technické muzeum 

Kateřina Bečková, Klub Za starou Prahu 

Richard Biegel, Klub Za starou Prahu • • 

Marcela Steiribachová, občanské sdružení Kruh 

Martin Rusina, občanské sdružení Kruh 

Zakládáme proto fond na záchranu a restaurování světově unikátního archivu architektury 
19. a 20. století. 

Chceme uznání jeho historické hodnoty. 
Přemýšlejme společně o budoucnosti dokumentace hodnot české architektuiy. 

Prosíme o finanční příspěvky na záchranu plánů Národního divadla, Národního muzea, 
Muzea v Hradci Králové, Obecního domu, Legiobanky či Veletržního paláce 

pozůstalostí Josefa Zítka, Jana Kotěiy, Josefa Gočára, Kamila Roškota Jaroslava Frágnera 
a mnoha dalších. 

Kontakty: 

Klub Za starou Prahu, kzsp@mail.cz, Karel Ksandr 
Škola architektury, AVU Praha, arch@avu.cz 

časopis Architekt, redakce@casopis-architekt.cz 
o.s. Kruh, kruh@avu.cz 

Číslo účtu SOS ARCHIV ARCHITEKTURY: ČSOB, a.s. 179310745/0300 
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