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K hrozící demolici budovy bývalého Transgasu viz článek Veroniky Vicherkové na s. 10

Čtení o zaniklých památkách
Existuje jeden specifický žánr památkové literatury, do jehož čtení se musím vysloveně nutit: čtení
o památkách, které byly našimi předky nesmyslně a plošně bořeny. At’ už jde o pražskou asanaci,
Mussoliniho průrazy Římem, ničení zámků a katedrál za francouzské revoluce, nebo komunistickou
likvidaci historických center českých měst, vždy mě u těchto příběhů bodne u srdce a v duchu spílám
hlouposti a omezenosti lidí, kteří dané ztráty dopustili.
Člověka přitom nutně napadá otázka, jak je na tom naše doba. Nedopouštíme se dnes pošetilostí,
kvůli kterým budou za pár desítek let lidé u srdce cítit stejné bodnutí? Bojím se, že ano. Jak se totiž
ukazuje, z našich měst rychle mizí celá jedna hodnotná architektonická vrstva ceněná odborníky
a stále více i laickou veřejností. Jde o architekturu 2. poloviny 20. století. Tyto stavby se už dávno
zbavily nálepky produktů totality, jsou jim věnovány monografie, mají čestná místa v průvodcích,
budí zájem zahraničních odborníků. Nicméně dnes neexistuje žádná jiná skupina realizací, u které
by byl tak hluboký rozpor mezi hodnocením odborné veřejnosti a laxním přístupem památkových
orgánů a ministerských úředníků. Liberecký obchodní dům Ještěd, Hotel Praha, textilka v Prostějově,
telefonní ústředna v Dejvicích… špičkové stavby této doby mizí po desítkách, většinou se souhlasem
památkářů (přestože je mezi nimi celá řada milovníků této tvorby usilujících o její ochranu!), přičemž
prohlášení vybraných staveb za kulturní památky ministerstvo kultury blokuje obstrukčními požadavky. V přímém přenosu sledujeme zanikání hodnot, které jsme ještě nedokázali pořádně docenit.
Nemůžu se zbavit dojmu, že za tento architektonický etnický masakr nás budou v budoucnosti považovat za barbary. A právem. Nepatří snad k profesní cti památkové péče, že spatřuje-li se v něčem
hodnota, chráníme to i přesto, že nám osobně to k srdci zrovna nepřirostlo?
									

Jakub Bachtík
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pro veřejnost

AKCE PRO VEŘEJNOST
Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.

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

AKce pro veřejnost v Juditině věži
Juditina síň, Mostecká 1 (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v 18 hod., pokud
není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

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

Domácí rada Klubu Za starou Prahu pro rok 2015:
PhDr. Kateřina Bečková – předsedkyně
Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, PhD. – místopředsedové
Mgr. Jakub Bachtík (jednatel), Ing. et Mgr. Eva Csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Martin Krise,
Mgr. Karel Ksandr, Bc. Anna Kusáková, Mgr. Michal Novotný, Bc. Pavla Priknerová, Mgr. Kateřina Samojská,
Ing. arch. Miloš Solař, doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková,
Ing. arch. Jan Veselý, Bc. Eliška Varyšová, Mgr. Veronika Vicherková, Anna Vinklárková,
Ing. Karel Zeithammer – členové
Ing. Zbyněk Bureš, PhDr. Kristýna Ledererová-Kolajová – revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 18 hod.
v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.
Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1
Návštěvní hodiny: vždy ve středu 15–17,30 hod.
Telefon: 257 530 599
E-mail: zastarouprahu@seznam.cz
Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
Stránky na Facebooku: Juditina věž, Klub Za starou Prahu, Nebourejte dům Václavské náměstí 47
Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2015 je stanoven takto: 450 Kč (základní), 250 Kč (studenti, důchodci), 100 Kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává
vlastní Věstník), nad 999 Kč (člen – mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1 (pondělí – sobota 10–18 hod.),
kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu Klubu.
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Vila jako volná stavební parcela?
Tři demolice na Praze 6
Zatímco industriální architektura či tvorba vzniklá za minulého režimu v Praze stále zápasí o uznání,
jiné typy památek už si dokázaly vydobýt pevné místo ve všeobecně uznávaném kánonu. Platí to
nepochybně pro meziválečné vilové čtvrti. Vysoká kvalita prvorepublikové architektury spolu
s přívětivou zelení a klidem činí z míst jako je Ořechovka, Hanspaulka nebo Baba nejen půvabnou
součást města, ale také skvělou adresu, kde si nemůže dovolit žít každý. Společensky uznaný význam
těchto celků potvrzuje i skutečnost, že některé z nich (Ořechovka, Bubeneč, staré Střešovice) jsou státem
chráněné jakožto památkové zóny. Jak už to ale v Praze bohužel bývá, ani oficiální památková ochrana
tato místa neuchrání od demolic a dalších excesů. Několik příkladů z poslední doby dokonce naznačuje,
že ochota investorů využít lukrativní potenciál pražských vilových kolonií za každou cenu pomalu roste.
Dějištěm překvapivě velkého množství kauz
byla v posledních letech zejména Praha 6. Média
přinesla zprávu například o demolici bubenečské
vily Karla Svolinského, která proběhla bez vědomí památkářů a bez stavebního povolení nebo
o rovněž nelegální demolici pozdně secesní vily
v Rooseveltově ulici, která uvolnila místo ohyzdnému činžáku s názvem Bubeneč Gardens.1 Na
stránkách Věstníku jsme pak věnovali důkladnou pozornost zástavbě tzv. Masarykovy parcely
na hranici Střešovic, kde vzniklo předimenzované sídliště s názvem Royal Triangle.

Uvolněné místo po demolici vily Pod Vyhlídkou
19. Převzato z http://i.idnes.cz/14/021/cl6/
KOL510161_IMG_20131215_130033.jpg.

Já mám bagr, kdo je víc

Vila Pod Vyhlídkou 19 před demolicí. Převzato
z http://www.metro.cz/pokuta-za-demolici-naorechovce-pro-firmu-blanky-matragi-neplati-pxe-/
co-se-deje.aspx?c=A140311_171443_co-se-deje_
jbs.

Právě ve střešovické lokalitě se nyní vyplatí
zůstat, protože se zde začalo bourat jako o závod.
V rámci chráněných památkových zón kolonie
Ořechovka a staré Střešovice během roku a půl
zmizely hned celkem tři prvorepublikové vily.
Jde o kauzy poměrně zajímavé, protože ilustrují
opakující se trendy v přístupu k pražským památkám.
1 http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-pamatkove-zone-sevesele-boura-a-rostou-novostavby-20140203.html

První z kauz dosti podrobně popsala média,
nebot’ se týkala známé celebrity, módní návrhářky Blanky Matragi. Vila patřící její společnosti
Matragi Design na adrese Pod Vyhlídkou 19
byla v lednu roku 2014 bez povolení památkářů
či stavebního úřadu srovnána se zemí.2 Dům
podle platných povolení určený k rekonstrukci
údajně musel být stržen proto, že vilu poškodil
(až k havarijnímu stavu!) pád jedle. Co přesně se
stalo, ale není možné z veřejných zdrojů vyčíst
– Matragi tvrdí, že k demolici vily došlo bez jejího vědomí, stavební firma naopak odpovědnost
odmítá. (Není bohužel známo, jestli mezi majitelkou a firmou, která jí měla zničit majetek v ceně
mnoha milionů, probíhal spor.) Na variantu, že
šlo o nešt’astnou náhodu, každopádně vrhá stín
podoba plánované novostavby, jejíž návrh je
2 Více informací např. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
regiony/266571-vila-blanky-matragi-na-orechovce-sla-k-zemi-prybez-jejiho-vedomi/
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Dům v ulici Západní 27
před svojí částečnou
demolicí (zbořena byla
levá část se střešním
nástavcem. Snímek
převzat z Google Steet
View, pořízen v květnu
2014.

Stav vily v Západní 27
po částečné demolici.
Převzato z http://i.
idnes.cz/14/021/
cl6/KOL510161_
IMG_20131215_130033.
jpg.

v současné době na Praze 6 projednáván. Místo
pietního navázání na původní architekturu je
zde nepřekvapivě (a pro účelové demolice památek zcela typicky) navržena objemnější a vyšší
novostavba, která tak parcelu zhodnocuje daleko
efektivněji, než původní „nešt’astně“ zaniklá vila.
Především však plánovaná novostavba nectí charakter okolní vilové zástavby, počítá například
s velkými prosklenými plochami, a přestože je
zde plánována sedlová střecha, kvůli nízkému
sklonu působí zcela nevhodně. Novostavba byla
nicméně památkáři odsouhlasena3 a nyní probíhá její schvalování v rámci územního řízení.
Druhá, průběhem takřka totožná kauza se
stala v říjnu roku 2014 v ulici Západní 27.4 I zde
3 Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m.
Prahy S-MHMP 1024689/2015
4 Více informací např. http://www.lidovky.cz/na-demolici-vilyupozornili-obcane-orechovky-radnice-zada-pul-milionu-1ex-/
zpravy-domov.aspx?c=A140930_120956_ln_domov_sk; http://www.
praha6ztracitvar.cz/fotogalerie/a-bourani-na-orechovce-pokracuje

šlo o stavbu na území památkové zóny, která
byla zbořena v podstatě načerno. Bizarní je ale
v tomto případě fakt, že nešlo o samostatnou
stavbu, ale polovinu velmi pěkné modernistické
dvojvily, jejíž druhá část (patřící patrně jinému
majiteli) zůstala stát. Objekt firmy Altstaedter
Investments a.s., která získala stavební povolení
na rekonstrukci (prý mělo jít o opravu střechy),
musel jít k zemi opět kvůli údajnému vážnému
havarijnímu stavu, kterým ze záhadného důvodu
trpěla jen polovina objektu a na který se kupodivu přišlo až při započetí prací na vyprojektované
a schválené rekonstrukci.
Obě kauzy výmluvně svědčí o tom, že (nejen)
v Praze dosud platí palčivé absurdity, na které se
v rámci systému péče o památky upozorňuje léta.
Prvním z nich je institut „havarijního výměru“.
Jde o to, že stavební zákon (konkrétně ustanovení
v paragrafech § 135 a 136) v případech, kdy je havarijním stavem nemovitosti bezprostředně ohrožena bezpečnost lidí, umožňuje okamžitou demolici
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Kostel sboru Českobratrské
církve evangelické je důležitou
místní památkou. Tomu také
odpovídá jeho dominantní
umístnění uprostřed Náměstí
Před Bateriemi. Demolovaná
vila se nachází na snímku
vpravo (vila s tmavou
střechou). Snímek převzat
z Google Steet View, pořízen
v květnu 2014.

V dubnu tohoto roku došlo
k demolici vily. Nyní je důležité,
aby nebyla narušena harmonie
vilové zástavby s akcentem
na kostel v centru náměstí.
Nabízí se proto otázka: zůstane
kostel dominantou? Foto: Anna
Kusáková, červen 2015.

stavby, a to nejen bez nutnosti absolvovat běžné
správní řízení, ale také bez nutnosti informovat
o rozhodnutí předem účastníky řízení. Opatření
sloužící pro rychlé řešení kritických situací je bohužel zneužíváno pro odstraňování nepohodlných
budov – investorovi totiž stačí předložit jen posudek
od autorizovaného statika a může se zbavit i státem chráněné památky, kterou jinak podle zákona
demolovat nelze. Zejména druhá střešovická kauza
je ukázkovým příkladem zneužití tohoto nařízení
– rychlá demolice se odehrála bez toho, že by byli
alespoň upozorněni sousedé, jejichž bezpečí mělo
být chráněno. Staveniště pak po demolici zůstalo
nezajištěné, a proto nebezpečné a stavební úřad
proto dokonce zahájil přestupkové správní řízení.
V obou případech ale investoři, respektive jejich
stavební firmy, zašli dál – z dostupných informací
totiž vyplývá, že se nenechali zdržovat ani touto
krátkou procedurou podle stavebního zákona a demolici provedli zcela bez vědomí stavebního úřadu. A zde se ukazuje druhá slabina současného
systému – bezzubost. Stavební úřad i památkáři

si totiž zmíněné demolice nenechali líbit a zahájili
s majiteli zbouraných domů správní řízení. Postih?
Od stavebního úřadu maximálně 500.000 Kč.
Památkový odbor Magistrátu může udělit pokutu
i dva miliony korun. V případě vily Pod Vyhlídkou
ale vyměřil penále pouhých 150 tisíc korun a i tu
posléze ministerstvo kultury zrušilo, protože nešlo
dokázat, že majitelka o demolici domu věděla. Výše
pokut je při rozpočtu podobných projektů, které
pohybují zpravidla v řádu desítek milionů korun,
naprosto směšnou částkou. Člověk nepotřebuje
kalkulačku, aby mu vyšlo, že na takovém porušení
zákona příliš škodný nebude.

Pohrobek ledního medvěda
Zatímco u prvních dvou kauz úřady zasáhly poměrně přísně, nicméně narazily na velmi omezené
limity svých možností, u třetí kauzy je situace
složitější, protože demolice tu byla řádně projednána a schválena. O happy end tady ale v žádném
případě nejde.
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Uprostřed snímku dnes již neexistující vila z roku 1928 postavená podle návrhu architekta Františka
Nováka. Vila harmonicky souzní s okolní zástavbou. Snímek převzat z Google Steet View, pořízen
v květnu 2014.

Třetí bourání proběhlo v dubnu roku 2015 uvnitř
památkové zóny Staré Střešovice na náměstí Před
Bateriemi 20.5 Jde o místo při jižní hranici zóny,
která je zároveň její nejvýše položenou částí. Jedná
se tak o silně exponované místo, které ve vzdálených pohledech spoluutváří panorama chráněné
lokality. Samotné náměstí Před Bateriemi pak
tvoří prostředí významné místní kulturní památky,
sboru Církve českobratrské od Bohumíra Kozáka
z roku 1939. Zbořena zde byla stavba od architekta
Františka Nováka, která vznikla roku 1928 a představovala sice poměrně běžný, ale tím pádem také
kvalitní prvorepublikový domek. Šlo o jednopatrovou vilu s valbovou střechou, mírně rozčleněným
objemem a představeným vstupem, jejíž hladké
fasády byly dekorovány pouze motivem patrových
pásových říms. Stavba tedy umělecky nijak výjimečná, nicméně vkusná a spoluutvářející charakter
památkově chráněné vilové čtvrti. Během 70. let
20. století proběhla její částečná rekonstrukce, kdy
došlo k několika dílčím úpravám. Přesto ale byla
ponechána většina původních špaletových oken
včetně kování, zachovaly se rovněž prvorepublikové
vstupní dveře, část interiérového vybavení a rovněž
dispozice místností. Současný majitel, kterým je
bývalý předseda dozorčí rady PPF Partners, a.s.
Tomáš Brzobohatý,6 se přesto rozhodl vilu zbourat
a nahradit ji luxusní novostavbou podle návrhu
Radana Hubičky, nebot’ rekonstrukce stávajícího
objektu by údajně vyšla finančně náročněji.
5 Více informací např. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zpamatkove-chranene-zony-prahy-6-zmizela-dalsi-vila/1208731
6 http://byznys.ihned.cz/c1-40235120-skupina-ppf-rostemiliardar-kellner-musel-prestavet-ridici-tym

Bližší pohled na vilu ukazuje (i přes bujný porost
břečt’anu), že si uchovala svůj původní vzhled
z 20. let 20. století. Navíc se nacházela v dobrém
technickém stavu. Snímek převzat z Google Steet
View, pořízen v květnu 2014.

Návrh na zbourání vily projednával na
počátku roku Národní památkový ústav. Ve
svém dvoustránkovém, poměrně podrobně
argumentovaném vyjádření odmítl demolici
jako z památkového hlediska vyloučenou, a to
vzhledem k jejímu umístění v rámci památkově
chráněného území, vysokému stupni autenticity
objektu i faktu, že stavba nevykazovala žádné
statické ani jiné závažné technické poruchy.7
Majitel vily s postojem NPÚ následně polemizoval
7

Odborné vyjádření NPÚ-311/96381/2012.
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Stav po demolici vily. Foto: Anna Kusáková, červen 2015.

a své stanovisko podpořil odbornými posudky
najatých expertů, kteří s investory v podobných
případech pravidelně spolupracují, konkrétně
Pavla Halíka a Zdeňka Lukeše, a stavebněhistorickým průzkumem Aleny Krušinové. Složení
„investorského“ týmu zaslouží drobnou poznámku, nebot’ sestava investor PPF + architekt Radan
Hubička + najatý expert Zdeněk Lukeš se objevila
u kontroverzního projektu tzv. Ledního medvěda
na dejvickém Vítězném náměstí.8 Ten se ale na
rozdíl od zmíněné vily – autoři tohoto příspěvku
si myslí, že naštěstí – nepodařilo dotáhnout do
konce.
Investorem dodané posudky jsou vůči kvalitám
vily pochopitelně velmi kritické. V magistrátním
odborném stanovisku, kde jsou částečně citovány, například čteme: „Jedná se o architektonicky průměrný objekt, v pozdějších letech různě
adaptovaný. Ing. arch. Lukeš připouští možnost
náhrady stávajícího objektu novostavbou za
předpokladu, že se bude jednat o vysoce kvalitní
architekturu a že měřítko domu bude vycházet
z měřítka stávajícího objektu…“ Historik architektury Pavel Halík zase konstatuje: „Co se týká
historické hodnoty, je to průměrná zednická
stavba s valbovou střechou, typická pro dobu
svého vzniku (…), lze ji nahradit novostavbou,
která dodrží charakteristický řád místa a neruší
8

Klub se kauze podrobně věnoval ve Věstníku č. 1/2013.

charakter vilové čtvrti…“9 Alena Krušinová pak
stejně jako ve svém průzkumu domu čp. 1601
na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice dochází k závěru – z uměleckohistorického
i památkového hlediska nesmyslnému10 – že hodnotné prvky vily (zde zmiňuje pouze kování oken
a dveří z bílé mosazi) je možné přenést a samotný
objekt odstranit.
Bohužel, tak jako v celé řadě předchozích případů, i zde dostaly právě investorem objednané,
a tedy z principu věci tendenční posudky přednost
před nezávislým názorem NPÚ. Magistrátní odbor
památkové péče dal ve svém stanovisku ze dne 15.
4. 2013 majiteli vily za pravdu a demolici vily schválil s podmínkou dokumentace stávajícího objektu.
Stavebnímu úřadu tedy formálně nic nebránilo ke
schválení demolice, která byla v dubnu roku 2015
skutečně provedena.
Podobu plánované novostavby zatím neznáme.
S  jistotou lze předpokládat, že návrh bude vyšší
a hmotově rozměrnější, než původní stavba. Jméno
architekta Hubičky, autora návrhů jako je dejvický
Lední medvěd, neprovedený obří baldachýn na
9

Závazné stanovisko S-MHMP 1462088/2012.

10 Architektura vždy tvoří víc než jen součet jednotlivých částí.
Rozebírat dům na jednotlivé složky a detaily a část z nich označit
za hodnou a druhou za nehodnou záchrany je nesmysl z principu.
Jednotlivé prvky mají smysl jen ve svém původním kontextu, což
platí i pro dům jako takový, který je také třeba posuzovat z hlediska
širších celků. Systematicky uplatňovaný názor typu „celek zbořit,
vybrané detaily zachovat“ je ahistorický a alibistický.
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Nic. Jen jáma
v zemi. Pohled
na místo, kde vila
dříve stávala.
V pozadí lze vidět
dejvický svah, což
dokazuje, o jak
silně pohledově
exponované místo
se jedná.
Foto: Anna
Kusáková, červen
2015.

Letné, nebo mrakodrapy na Pankráci ve tvaru V,
pak nevzbuzuje velkou důvěru v kvalitu výsledné
architektury.11 Ztrátu hodnot, o které Střešovice
přišly demolicí vily, se patrně novostavbou nepodaří nahradit ani zdaleka.

Památky na půli cesty
Tři různé vily, tři různé kauzy, tři stále přetrvávající problémy – zneužívání „havarijního výměru“
pro snadné demolice; nízké sankce pro hřešící
stavebníky a stavitele a nečitelné rozhodování
magistrátních památkářů, kteří stále považují
posudky dodané investorem za objektivní a práci
kolegů z NPÚ za zaujatou. Osud tří vil na Praze 6
výmluvně ukazuje, že skutečně zásadní posuny
památkovou péči teprve čekají. Lakmusovým papírkem změn přitom budou právě stavby podobné
těm, jejichž zánik jsme nyní sledovali – památky na
půl cesty, tedy domy historicky cenné, ale chráněné
jen jako součást památkové zóny, stavby architektonicky nijak oslnivé, ale tvořící důležitou součást
charakteru prostředí, domy, jejichž existence si
málokdo všimne, ale jejichž ztráta je překvapivě
znát. Právě těmto památkám bychom měli věnovat
rostoucí pozornost. Začínají velmi rychle mizet
a s nimi historický charakter míst, kterých si
v Praze tolik ceníme.

Jakub Bachtík, Anna Kusáková
11 Projekty autora viz http://www.radanhubicka.com/cz/
projects/timewise?start=18

Stavba povolena – k odstranění.
Foto: Anna Kusáková, červen 2015.
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Akce Transgas.
Čeká unikátní stavbu demolice?
Hranice Nového Města a Vinohrad nad Václavským náměstím se stala koncem 60. let místem, kde se
v širším centru Prahy objevily první superprogresivní stavby ve stylu brutalismu. Pragerovo Federální
shromáždění a Centrální dispečink Transgasu Ivo Loose, Jindřicha Malátka, Václava Aulického
a Jiřího Eisenreicha představují dodnes jedny z nejkvalitnějších staveb své doby, které se vyrovnaly
i zahraniční produkci. Přes razanci svého výrazu se těmto realizacím podařilo navázat smysluplný dialog
s historickým prostředím, které necitlivě rozrušila svým vpádem teprve nešt’astná severojižní magistrála.
V každém případě představuje enkláva brutalistních staveb hodnotnou a důležitou stopu v historii města.

Budova Transgasu – bývalý dispečink tranzitního plynovodu
a budova Světové odborové federace. Foto: Veronika Vicherková, 2015.

Historie
Proluka na úpatí Vinohrad vzniklá již v roce 1939
byla v polovině 60. let rozšířena se záměrem vystavět zde administrativní centrum pražských
plynáren. Z prvotní architektonicko-urbanistické
soutěže v roce 1965 vyšel vítězně návrh Ivo Loose1 a Jindřicha Malátka.2 Kompozice původně tří
výškových administrativních budov při Římské
ulici, směrem k Vinohradské doplněná patrovou
hmotou tvořící vhodné vyústění do rušné ulice,
1 Ivo Loos (1934–2009): architekt, fotograf, návrhář interiérů.
Od r. 1963 působil ve specializovaném ateliéru pro výstavbu
RD Jiřího Gočára, ve Spojprojektu, SÚRPMO, Agroprojektu; byl
členem redakční rady Architekt ČSSR a soutěžní komise při Svazu
architektů ČSSR.
2 Jindřich Malátek (1931–1990): architekt; 1957–1965
zaměstnán ve Státním ústavu pro typizaci a vývoj zemědělských
a lesnických staveb Praha, působil ve Spojprojektu, ve specializovaném ateliéru pro výstavbu RD Jiřího Gočára, externě pracoval ve
Stavoprojektu; spolupracoval s členy Charty 77, organizoval setkání
s chartisty i dalšími osobnostmi nezávislých iniciativ; přednášel na
témata z výtvarného umění a architektury; spojoval v sobě zájem
o literaturu, přírodu, vědu a filosofii. V 60. letech přispíval do
Literárních novin. Nominace na poctu ČKA v r. 2009.

se dobře vyrovnávala se složitou urbanistickou
situací narušené pravidelné blokové zástavby
Vinohrad, do které měla brzy radikálně vstoupit
ještě mimoúrovňová estakáda severojižní magistrály.
Po roce 1970 rozpracoval tuto koncepci pro
potřeby řídícího centra nově budovaného mezinárodního plynovodu (Transgasu) rozšířený autorský tým Aulický – Eisenreich – Loos – Malátek.
Základní hmotové rozvržení zůstalo nezměněno:
autoři v novém projektu při Římské ulici ponechali
dvě výškové administrativní budovy, telemetrickou
řídící ústřednu vložili do snížené hmoty při Vinohradské a celý areál v mírně se svažujícím terénu
prokomponovali systémem teras, ramp a schodišt’,
který vytvořil urbanistickou krajinu pro solitérní
objekty. Základní terén je vzhledem k Vinohradské
třídě zvýšen o jedno podlaží a z této úrovně se do
Vinohradské ulice vysouvá obdélná deska ústředny
dispečinku, opatřená funkčním izolačním pláštěm
proti hluku a vibracím (pod objekty jsou vedeny
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Transgas, perspektiva, návrhová kresba. Převzato z: Architektura ČSSR 1971, s. 222.

železniční tunely), vytvořeným z běžně dostupných žulových dlažebních kostek. Hmotný plochý
kvádr je díky důmyslné konstrukci Juraje Kozáka
kotven pouze ve čtyřech bodech, opět z důvodu
ochrany výpočetní techniky proti vibracím. Při pohledu z ulice jej tak může „podpírat“ pouze křehký
prosklený válec (dnes Zákaznické centrum VZP),
který již byl součástí jinak volného komerčního
parteru Vinohradské třídy. Působivý efekt levitace
byl umocněn hlavním přístupovým schodištěm na
horní terasu, které prochází pod zadní stěnou této
desky a ústí do další otevřené piazzety před administrativními budovami. Ty pak tvoří dva vztyčené
hranoly čtvercového půdorysu, jejichž výška byla s
ohledem na Národní muzeum regulována na devět
pater (necelých 34 metrů). Nosná konstrukce s jediným středovým pilířem a nízkou výškou stropu
vystupuje do fasády osmi obvodovými pilíři. Byla
vyrobena z předkorodované ocele Atmofix, stejně

tak opláštění vrchních pater kanceláří. Zbytek
pláště tvoří dvojitá zavěšená fasáda z reflexního
skla. Z kontrastu tíhy a lehkosti zde znovu vzniká
efekt břemene, zavěšeného ve výškách.
Kompozici areálu doplnila po roce 1978 skleněná
budova Světové odborové organizace, přimknutá
k západní stěně budovy Rozhlasu. Svým minimalistickým pojetím vytvořila perfektní pozadí pro
brutalistní skulptury v popředí. Prostor v okolí
budov byl ve svažitém terénu vyřešen jako dvouúrovňový, volné piazzety byly propojeny systémem
ramp a schodišt’. Při té příležitosti bylo invenčně
využito ilustrativního prvku plynovodních potrubí
namísto zábradlí. Stejné potrubí navíc vytváří tunelové spojení administrativních budov s výpočetní
centrálou, vedené v úrovni prvního patra. V zadní části pozemku našla své místo i zahloubená
fontána Ivo Loose, dnes bohužel nefunkční a nekompletní. Ačkoliv urbanistická kompozice celého
Trangas, piazzeta,
návrhová kresba.
Převzato z:
Architektura ČSSR
1971, s. 223.
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Transgas, bývalý
dispečink, detail
členění pod budovou
dispečinku. Foto:
Veronika Vicherková,
2015.

místa nebyla nikdy v úplnosti dotvořena a po roce
1990 byla i deformována nekoncepční výstavbou,
představuje na území Prahy jeden z mála pozoruhodných příkladů architektonické mikrokrajiny,
příznačné pro dobu svého vzniku.
Celý areál jedinečným způsobem spojuje osobní
styly jednotlivých spoluautorů – estetizovanou polohu brutalismu s vkladem high-tech a počínající
postmoderny. V podobně syntetizujícím duchu,

Transgas, bývalý
dispečink, detail pláště
z žulových kostek.
Foto: Veronika
Vicherková, 2015.

ač oproti lapidárnosti exteriéru s větší barevnou
i tvarovou živostí, byly navrženy i interiéry, na
kterých se podíleli především Ivo Loos, Jan Fišer
a Josef Vrana. Do dnešních dnů se bohužel dochovaly jen některé detaily (schodiště, zábradlí,
obklady, podhledy).
Soubor staveb bývalého tranzitního plynovodu
byl vytvořen jako reprezentativní i technologická
centrála nadnárodní společnosti. Autoři si tedy
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Transgas, bývalý
dispečink, detail válce
„vynášejícího“ těleso
stavby. Foto: Veronika
Vicherková, 2015.

mohli dovolit progresivní řešení, které se vyrovnalo zahraniční produkci. Budovám byla věnována
veliká pozornost i po technické stránce. Administrativní věže disponují konstrukcí, umožňující
volnou dispozici podlaží a stejně jako v případě
sídla Odborové organizace, byl po zkušenosti ropné krize skleněný plášt’ vytvořen jako dvouvrstvý,
a to kvůli úspoře energií.

Současnost
I z dnešního pohledu představuje areál architektonicky významný celek, který vstupuje do dialogu
s nedalekou (památkově chráněnou) budovou bývalého Federálního shromáždění. Díky rozvolněné
prostorové kompozici a přiměřenému měřítku
tvořil pozvolný přechod ze semknuté struktury
Vinohrad do otevřeného prostranství nad Václavským náměstím. Do této situace nešt’astně vtrhla
magistrála a není nutné zdůrazňovat, že právě
tato velkokapacitní dopravní stavba nese vinu za
problematický charakter této oblasti. Jedině architektonická kvalita okolních staveb zajistila, že
tento prostor jakž takž, i když problematicky, funguje. Je zjevné, že tato lokalita volá po rekultivaci.
V nedávné době nicméně přišel majitel objektů
Transgasu, společnost Phibell s.r.o., se záměrem
budovy demolovat a na jejich místě vystavět nový
administrativní komplex.
Zprávu o plánované demolici přinesla ČTK 3. 8.
2015. Díky tomu se o případu dozvěděl Klub Za
starou Prahu, který s demolicí nesouhlasí a který
proto dne 9. 9. 2015 podal na Ministerstvo kultury
ČR podnět na prohlášení budovy Transgasu za

kulturní památku. Ministerstvo o měsíc později,
dne 15. 10. požádalo o odborné stanovisko k návrhu Národní památkový ústav.
Mezitím již ale investor podal žádost o demolici,
na základě které magistrátní odbor památkové
péče požádal pražské územní odborné pracoviště NPÚ o odborné vyjádření. To bylo vydáno
26. 10. 2015 se závěrem, že demolice objektu je
přípustná, nebot’ stavba již „neplní svou funkci a hmotově i měřítkem poškozuje prostředí
památkové zóny“.3 Tento závěr se přitom opíral
o stanovisko Památkové rady ze dne 24. 9. 2015, na
které byl představen projekt navržený na místo
demolované stavby.4
Samotná novostavba na definitivní souhlas památkářů teprve čeká, nicméně k demolici starých
objektů už stačí jen souhlas stavebního úřadu.
Situaci sice ještě může zvrátit úspěšné prohlášení
objektu za kulturní památku. Nicméně vzhledem
k tomu, že NPÚ v rámci územního řízení souhlasil
s demolicí Transgasu, nelze čekat, že by krátce
poté ve svém vyjádření pro ministerstvo podpořil
ideu jeho památkové ochrany.

3

Čj. NPÚ-311/72109/2015 z 26. 10. 2015.

4 „Památková rada bere na vědomí záměr investora a projektanta
při řešení urbanistických a architektonických otázek spojených
s návrhem demolice a novostavby na místě centrály TRANSGAS
(budovy Ústředního dispečinku tranzitního plynovodu, Federálního
ministerstva paliv a energetiky a Světové odborové federace).
Předložený návrh považuje Památková rada za akceptovatelný
základ pro řešení kvalitní, urbanisticky přívětivé a s okolím
konzistentní zástavby.“
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Budova Transgasu - bývalého Federálního ministerstvo paliv a energetiky ČSSR.
Foto Pavel Hroch, 2015.

Budoucnost
Osud mimořádné architektury Transgasu se zdá
být naplněn. Otázka, zda novostavbou docílíme
zhodnocení exponované parcely v centru města,
ale zůstává otevřená. Hrozící ztráta může být citelnější než zdánlivé zisky. Vývoj poslední doby totiž
začíná prokazovat nebezpečnou tendenci. Stále
více hrozí, že z našeho (a budoucího!) kulturního
dědictví bude nenávratně vymazána architektonická stopa celé jedné epochy. Ačkoliv již nějakou
dobu existují různě propracované seznamy staveb
s památkovým potenciálem, pocházejících z druhé

poloviny 20. století a stále stejné položky se objevují i v nejrůznějších publikacích, můžeme pomalu
odškrtávat stavby poničené, přestavené, ohrožené.
Zdá se, že se obchodní dům Ještěd nestal dostatečným mementem, ani po nahořklé zkušenosti
dalšího vývoje. Obzvláště je škoda, že pro tuto
vrstvu našeho architektonického dědictví dosud
nenašly plné pochopení památkové orgány, které
by z principu měly být obzvláště citlivé vůči nově
poznávaným památkovým hodnotám.

Veronika Vicherková
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V roce 2013 přinesl náš Věstník článek profesora Šváchy,5 který vyzýval k záchraně
telefonní ústředny v Praze Dejvicích ohrožené demolicí. Upozorňoval na architektoncké
kvality málo známé stavby a připomínal
i její autory Iva Loose (1934–2009) a Jindřicha
Malátka (1931–1990), kteří se v tomto případě
spojili ke spolupráci s Janou Eisenmannovou
a opět Václavem Aulickým. Oba autoři patří
k našim nejzajímavějším architektům 70.
a 80. let. Jejich architektonické dílo dosud
čeká na podrobnější zhodnocení, jednotlivé
stavby se však do zlaté knihy české poválečné architektury již zapsaly (vedle Transgasu
připomeňme třeba Malátkovu/Aulického Tranzitní telefonní ústřednu v Hradci Králové nebo
Loosovu spolupráci s architektem Kupkou na
dostavbě Národního divadla). Za připomenutí
stojí i jejich občanská aktivita při událostech
Pražského jara; oba architekti také vytvořili spolu se sochařem Olbramem Zoubkem
náhrobek Jana Palacha. (To se mimo jiné
projevilo i omezením pracovních příležitostí
a možnosti publikovat – i proto tito autoři
nepatří mezi příliš známé). Dejvická telefonní
ústředna dosud stojí (a chátrá), bohužel však
nikoliv proto, že by její majitel přehodnotil své
záměry, ale z důvodu nepříznivé ekonomické
situace. Praha tak možná v brzké době ztratí
hned dvě významné stavby významných
autorů.

Výsledek soutěže na řešení budovy ústředního plynárenského
dispečinku v Praze 2. Literární noviny. 1966/35, s. 11.
Zdena Pelikánová-Nová. Kronika 1966–1967. In: František Holec
(ed.), Pražský sborník historický 1969–1970. Praha, 1970,
s. 206–235.
Eduard Svatoň. Plynárenské řídící centrum v Praze. Architektura
ČSSR. 1971, s. 215– 223.
Vladimír Votýpka, Ervín Mates. Akce Transgas. Praha, 1974.
Jiří Eisenreich. Brána do Vinohradov. Projekt. 1978/2, s. 25–29.
Juraj Kozák. Konštrukcie vysokých budov. Bratislava, 1980,
s. 178–18.
Jaromíra Šimoníková. Interiérová tvorba. Praha, 1982
Radomíra Sedláková, Pavel Frič. 20. století české architektury.
Praha, 2006, s. 180–181
Oldřich Ševčík, Ondřej Beneš. Architektura 60. let: „zlatá šedesátá
léta“ v české architektuře 20. století. Praha, 2009, s. 414.
Miroslav Masák. K návrhu nominace Jindřicha Malátka. Bulletin
České komory architektů XVI, 2009/1, s. 8–9 .
Václav Aulický. Architekt Ivo Loos. Architekt. 2010/2, s. 122–123.
Petr Kratochvíl. Komplex bývalého Plynárenského dispečinku
a Federální ministerstva paliv a energetiky. In: Marie Platovská
(ed.). Slavné stavby Prahy 2. Praha, 2011, s. 255–258.
Lenka Sedláčková. Množství lidí denně viděných: Fotografické
dílo Ivo Loose. Teoretická bakalářská práce na Institutu tvůrčí
fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě, 2013, s. 30–34 ad. (dostupné online:
http://itf.fpf.slu.cz/dokumenty/lenka
sedlackova-ivo-loos-nahled.pdf ; cit. září 2015)
Lukáš Beran. Transgas (online:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=4632,
cit. čerpáno srpen 2015)
Zdeněk Lukeš, Petr Kratochvíl. Praha moderní IV. Paseka, 2015,
s. 128–129.

Transgas, bývalé Federální
ministerstvo paliv, detail fasády.
Foto: Veronika Vicherková, 2015.
10. Transgas, detail schodiště
mezi oběma úrovněmi komplexu.
Foto: Matyáš Kracík, 2012.
5 Zachraňme telefonní ústřednu v Dejvicích! Za starou
Prahu, 2013, s. 16-19. http://www.zastarouprahu.cz/base/
vestniky/pdf/vestnik-2013-1.pdf
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Rodičovský komplex v rozhodování
o památkách
Poznámka nejen ke kauze Transgas
Nejde o nic nového. Starší generace těžko a neochotně připouští, že domy a objekty, které sama viděla
vznikat a považuje je tedy z hlediska stavební historie za cosi mladého a sobě současného, by mohly
mít pro někoho už hodnotu památky. Protože ovšem tato starší generace je právě u moci a u vesla,
rozhodne o jejich bytí a nebytí podle sebe, podle své, generačními emocemi silně poznamenané úvahy.
Fatální chyba!

Všem památkářům na všech stupních a platformách systému bych doporučila, aby si nad stůl
zavěsili cedulku s nápisem: Památky jsou chráněny
z vůle společnosti. K formulaci a zdůraznění této
věty mne vede zkušenost, že památkáři na genezi
svého oboru zapomínají. Státní památková péče se
nezrodila jako výmysl úřadů, ale jako reakce na
silný emocionální impuls, který společnost v určitém okamžiku svého vývoje zdola nahoru vyslala
a který bylo nutné v zájmu kulturnosti a zdravého
kulturního vývoje vyslyšet. V poslední době se mi
někdy zdá, že počátky památkové péče jsou už
tak hluboko skryty v historii, že protagonisté památkových orgánů se cítí být suverénními a zcela
nezávislými arbitry svého oboru, a pokud nějaký
jiný názor vezmou v úvahu, pak to rozhodně není
ten, který vygenerovalo veřejné mínění, i kdyby
byl podpořený peticemi tisíců osob, opakovanými
demonstracemi a vyjádřením řady úctyhodných
osobností. Silnému a jasnému hlasu veřejnosti

má ale památkář nejen povinnost naslouchat, ale
považovat jej přímo za své zadání, protože právě
takto vyjadřuje společnost svou vůli, kterou on
zastupuje a reprezentuje.
Současná mladá generace studentů a čerstvých
absolventů vysokých škol, zejména oborů dotýkajících se architektury a kulturního dědictví, mladých lidí mezi dvaceti a třiceti lety, dává již několik
let najevo zcela jasně a srozumitelně svůj názor,
který bych se pokusila interpretovat asi takto:
Mezi stavbami poválečného období Československa
včetně staveb sedmdesátých a osmdesátých let 20.
století nacházíme mnoho objektů, které nás svou
estetikou oslovují. Politický a společenský marasmus
normalizace po roce 1969 je pro nás sice důležitou
a poučnou historickou kapitolou, ale naše názory
a vkus jím nejsou deformovány tak, jako názory,
myšlení i svědomí generace našich rodičů. Vážíme
si kvalitních staveb oné doby, cítíme a ctíme dobový
design a styl, víme, že tvorba mnoha tehdejších auto-
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rů snese evropské a světové srovnání. Přestože náš názor dáváme jednoznačně najevo
všemi možnými a dostupnými prostředky, ty
orgány, které rozhodují, nám nenaslouchají.
Vrstva československé poválečné architektury je dál bud’ vybíjena jako škodná, necitlivými přestavbami znehodnocována nebo je
ve své existenci bezprostředně ohrožena. Ti,
kdo rozhodují, se chovají jako rodiče, kteří se
bláhově domnívají, že jen oni nejlíp vědí, co
je pro jejich děti nejlepší, kterou stavbu pro
budoucnost zachovat a kterou ne. Ale my již
nejsme děti a sami dobře víme, co si chceme
z minulosti do budoucnosti přinést. Bude to
totiž naše budoucnost! Jakým právem nám
hodnoty, které oceňujeme, berete?
Přestože sama patřím ke generaci
rodičů již dospělých dětí, názor a rozhořčení oné nejmladší dospělé generace sdílím.
Jestliže zní jasně, a to tedy zní, pak je
trestuhodné jej oslyšet.
			
Kateřina Bečková

Tyto tři fotografie ilustrují společensky šedivou
dobu osmdesátých let plnou Škodovek,
dovolených v Bulharsku a odevšad znějících
Holek z naší školky. Ale architektura, kterou
zobrazují, je i přes všechnu tehdejší šed’
nadčasová.
Foto ČTK/Pavel Hořejší, 1984
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Omnipol.
Nad budoucností významné památky druhé poloviny
dvacátého století visí otazník

Budova bývalého
PZO Omnipol
v Nekázance
před započetím
stavebních úprav.
Foto: Pavel Hroch,
2015

V ulici Nekázanka na Novém Městě pražském právě probíhá rekonstrukce budovy bývalého Podniku
zahraničního obchodu (PZO) Omnipol. Tato budova patří ke zlatému fondu architektury druhé poloviny
20. století a byla zahrnuta v řadě prestižních publikací, stejně jako do seznamu „Architektonicky
cenných staveb a souborů“ v rámci Územně analytických podkladů hlavního města Prahy.1 Proto, a
také vzhledem k její poloze v rámci pražské památkové rezervace, by měly být další osudy této budovy
velmi bedlivě sledovány.
Administrativní budova PZO Omnipol vznikla
jako jedno z mála „pézetóček“ v samém centru
Prahy. Připadla jí proluka v uliční řadě, vzniklá
zbouráním tří historických domů při přípravách
pro budování metra v roce 1967. Novostavba byla
vyprojektována týmem z Krajského projektového
ústavu Praha, ve složení Zdeněk Kuna (*1926,
profesor na UMPRUM a tehdejší ředitel ústavu),
Zdeněk Stupka, Milan Valenta, Jaroslav Zdražil
a Ladislav Vrátník v letech 1974–1976, stavbu provedla jugoslávská firma Progress (1975–1979).
1

Budova ze skla a kovu, postavená v pozdním internacionálním slohu s výraznými rysy brutalismu,
zaujímá téměř celou plochu parcely. I z dnešního
pohledu je však pozoruhodné, jak kultivovaně se
jí podařilo vstoupit do křehkého historického kontextu. Leitmotivem budovy se stala přiměřenost,
lehkost a elegance. Vhodně zvolené měřítko přizpůsobuje osmipatrovou budovu okolí ustoupením
dvou posledních podlaží, která dorovnávají výšku
okolní zástavby a svým tvarováním vytvářejí aluzi
původního členění tří starších zbořených domů.

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/uap_pdf/UAP_prilohy_k_jevum/14_architektonicky_cenne_stavby_a_soubory_text.pdf
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Budova bývalého
PZO Omnipol, dobová
fotografie fasády
s půdorysy jednotlivých
pater. Převzato z Otakar
Nový. Architektonická
tvorba 35 let KPÚ Praha.
Praha, 1983

Budova bývalého
PZO Omnipol, dobové
fotografie interiéru.
Převzato z Otakar Nový.
Architektonická tvorba 35
let KPÚ Praha.
Praha, 1983
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Budova bývalého PZO Omnipol, dobová fotografie interiéru. Převzato z Jaromíra Šimoníková. Interiérová tvorba.
Praha, 1982

Železobetonová monolitická konstrukce vklíněná
do proluky umožnila nejenom vyhovující vnitřní
provoz, ale podepsala se i na vnějším výrazu stavby. Směrem do ulice je v líci s uliční čárou a nese
plně prosklenou fasádu z opálového skla s modravou antireflexní vrstvou a bronzově eloxovaných
hliníkových rámů. Útlé pilíře nosné konstrukce
skleněnou plochu rozčleňují do sedmi svislých polí,
v parteru zůstávají odhaleny a tvoří přechod z ulice
k slavnostně ustoupené vstupní partii. Uvolněný
parter budovu opticky odlehčuje, což bylo cílem
i další práce s fasádou. Rozsáhlá skleněná plocha
je artikulována strukturální hrou prosklených
arkýřů, které vystupují z fasády do dvou různých
výšek (hloubek). Tento dynamizující strukturální
prvek výraz stavby spolehlivě zjemňuje, znovu jej
přizpůsobuje okolnímu kontextu. Dvorní fasáda
domu byla řešena s důrazem na funkčnost, ke
slovu se tak dostala pásová okna v kombinaci se
světlým keramickým obkladem a omítkami, s propsaným rastrem nosné konstrukce.
Podobně vytříbeným způsobem jako exteriér
byly pojednány i interiéry. Jejich autorem byl
arch. Ladislav Vrátník (1927–2010, profesor na
UMPRUM) a k přísně ortogonálnímu zevnějšku
stavby zvolil variantní oktogonální rozvrh, který se
odrazil v tvarování nábytku, doplňků i vnitřních
dispozicích budovy.

Budova bývalého PZO Omnipol v Nekázance před
započetím stavebních úprav. Foto: Matyáš Kracík

Ročník XLV. (XVI.) číslo 2 / 2015							

21

Jako většina staveb Podniků zahraničního obchodu také budova Omnipolu daleko překročila
standard dobové stavební produkce, nejen kvalitou
materiálů, jejich zpracování i architektonického návrhu, ale také co do vnitřní výbavy. Samozřejmostí
tak byla nejen klimatizace, výtahy, podzemní parkoviště s vlastním mycím boxem, ale například i dieselagregát pro případ výpadku elektrické energie.
Od doby dokončení budovy vzala bohužel většina propracovaných dobových interiérů za své při
postupných úpravách. A jak dokládá prezentace
architektonického Ateliéru 111, budou i dodnes
dochované prvky interiérů brzy nahrazeny novým
řešením.2 Takový přístup je jistě legitimní, avšak
v tomto bodě se dotýkáme jednoho z nejsložitějších
problémů památkové péče a ochrany (nejen) poválečné architektury.
Budova PZO Omnipol byla vysoce hodnocena již
v době svého vzniku. Elegantní architektonické řešení prokázalo nadčasové kvality, které ji i v dnešní
době řadí mezi skvělá díla české architektonické
produkce. Proběhne-li aktuální rekonstrukce citlivě a s respektem k původnímu celku, může se
investor – realitní společnost Kerrigan Trade CZ,
s.r.o – těšit, že získá osobité reprezentativní sídlo,
které se vymyká i dnešním standardům.

Veronika Vicherková
Budova bývalého PZO Omnipol – zástěna v přízemí
svědčí o započetí přestavby. Foto: Matyáš Kracík, 2015
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Budova bývalého PZO Omnipol v Nekázance před
započetím stavebních úprav. Foto: Veronika Vicherková
2 Dostupné online http://www.atelier111.cz/modernizeceadministrativni-budovy-nekazanka
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Nešťastný záměr demolice
v Bělohorské ulici
Břevnov patří k těm pražským historickým předměstím, která si přes mnohé demoliční zásahy
a četnou novodobou výstavbu zachovala dosud kus osobité tváře. Přesto dnes Břevnov stojí na osudové
křižovatce: bud’ další vývoj upřednostní jeho proměnu v moderní pražskou čtvrt’ kolem Bělohorské ulice
jako ambiciózní městské třídy včetně pozvolného zániku mnoha nízkých domů staré zástavby, nebo se
podaří prokázat, že dosavadní symbióza historického s novodobým tvoří neméně významnou kvalitu
městského prostředí, o jejíž zachování stojí zato usilovat. Záměr demolice a výstavby nového domu
v Bělohorské ulici bude významným ukazatelem dalšího dění.
Klub Za starou Prahu se podle zákona 114/1992
Sb. stal účastníkem územního řízení vedeného
Městskou částí Praha 6 k záměru, který nese poněkud zavádějící název Ubytovna Bělohorská. Na
místě historického jednopatrového domu čp. 224,
Bělohorská 107, má být vystavěn šestipodlažní
objekt s ubytovací funkcí hotelového typu. Problém
netkví jen v tom, že dům, který má být demolován,
je jedním z kompaktní řady šesti stejně vysokých
(nízkých) domů, ale i v tom, že má dosud zachovanou původní fasádu s jednoduchými novorenesančními prvky odkazujícími na dobu kolem roku 1890

a že je tato řada domů jedním z posledních reliktů
zástavby tzv. Velkého Břevnova, který zachovává
spolu s dalšími nízkými domy jižní strany ulice
ráz původní obce.
Investor uvedeného záměru vlastní i vlevo sousedící nízký dům s restaurací Valcha. V dokumentaci,
kterou předložil do územního řízení, se „pochlubil“
i svým dalším zamýšleným stavebním krokem,
kterým by na realizaci Ubytovny Bělohorská rád
navázal, a to zvýšením sousedního domu s restaurací rovněž o tři podlaží. Jeho záměr je zakreslen do
rozvinuté fronty domů, kde se nad dalšími čtyřmi

Dům čp. 224 v Bělohorské ulici 107 navržený k demolici.
Současné foto a archivní snímek na protější straně ze 70. let 20. století.
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sousedními nízkými domy vznáší jakási regulační
čára, která naznačuje i jejich pravděpodobné budoucí zvýšení a tím jakoby zdůvodňuje investorův
záměr jako počátek budoucího logického vývoje.
Velmi jsme se podivili této soukromé regulační
aktivitě, která zasahuje do práv vlastníků řady
dalších domů, a v řízení jsme uplatnili tyto hlavní
námitky:
1. Lokalita bývalého Velkého Břevnova byla novodobými zásahy prakticky zlikvidována. Uliční
fronta řady domů Bělohorské ulice, mezi něž dům
čp. 224 patří, je jedním z posledních stavebních
pozůstatků této obce. Št’astnou souhrou okolností
se právě tato řada domů dodnes dochovala v hmotově velmi autentické podobě z konce 19. století.
Dům čp. 224, který má být demolován, představuje
zdařilý příklad klasické novorenesanční fasády
s půdním polopatrem aplikované na hmotu
předměstského měšt’anského domu. Spolu se
svými sousedy tvoří dům hodnotný celek, který
má pro vlastní lokalitu a její historii mimořádný
význam. Ostatně tento názor vyjádřil Národní
památkový ústav ve svém odborném stanovisku
slovy: Z hlediska památkové péče znamená návrh
demolice nežádoucí zánik autentických hodnot
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a nenávratnou ztrátu původního hodnotného historického domu, který je součástí původní zástavby
předmětné lokality (NPÚ čj. 311/24815/2015 z 16.
4. 2015). Demolici připustil jen z důvodu, že dům
ani lokalita v danou chvíli nejsou chráněny žádnou relevantní památkovou ochranou.
2. Demolice a její nahrazení převýšenou novostavbou znamená nevratný zásah do dosud
hmotově harmonické uliční fronty a její výrazné
narušení. Zároveň znamená tento zásah, budeli připuštěn, jednoznačný signál k spuštění celé
série stavebních změn lokality, které povedou
k postupnému zvyšování uliční fronty, pravděpodobně i dalším demolicím a zániku autentických
hodnot. V důsledku se tedy nyní nerozhoduje
o jediném případu, jediné demolici a jediné
stavbě, ale o budoucí proměně celé lokality.
Z tohoto úhlu pohledu má projednávaný zásah
širší urbanistickou rovinu, protože jde charakterem o první krok regulačního či asanačního
zásahu do daného stavu, jak explicitně naznačují i
některé části dokumentace k záměru. Rozhodnutí
o takovém zásahu ovšem nemůže proběhnout jako
povolení jedné novostavby, ale záměr by měl být
projednán jako návrh regulačního plánu jak na
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Šest nízkých domů v Bělohorské ulici, jejichž existence je kvůli spekulativnímu záměru jednoho z majitelů nyní
ohrožena. Současné foto a archivní snímek ze 70. let 20. století.
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V dokumentaci k žádosti o povolení novostavby na místě domu čp. 224 (1) byl naznačen i krok další, a to zvýšení
sousedního domu vlevo, který je rovněž ve vlastnictví investora (2). Záměr byl „odůvodněn“ linkou předpokládající
budoucí postupné zvyšování uvedené fronty domů.
Do fotografie zakreslila autorka článku.

úrovni samosprávy městské části (rada, zastupitelstvo), která by měla přijmout morální odpovědnost za jeho realizaci, tak s majiteli dotčených
nemovitostí a veřejností.
3. Jsme si vědomi, že urbanistické a památkové souvislosti navrženého zásahu do struktury
historické břevnovské zástavby mohou být z celoměstského úhlu pohledu marginálií, z lokálního
hlediska však jde o zásadní záležitost.
Zároveň jsme se obrátili dopisem na samosprávy městské části a hlavního města, které žádáme,
aby v případě, že je orgány města a městské části

podporována myšlenka postupného zvyšování
či proměny zástavby této části Bělohorské ulice,
byl v souladu se stavebním zákonem zpracován
návrh regulačního plánu pro danou oblast. Ten
musí být projednán s majiteli všech nemovitostí,
kterých se zásah týká, dalšími obyvateli lokality
a veřejností. Povolení demolice a novostavby bez
tohoto kroku považujeme za nezákonné a pro
majitele dotčených domů za diskriminační.1
							
Kateřina Bečková

Foto: autorka článku, říjen 2015

1 Další průběh kauzy můžete sledovat na webu Klubu Za starou
Prahu, kam budeme vkládat všechny dokumenty, které obdržíme
nebo vyprodukujeme. http://www.zastarouprahu.cz/kauza/57praha-6-brevnov-belohorska-107-cp-224
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Auto Praga – konec nadějí
Ve Věstníku č. 3/2014 jsme přinesli informaci o ohrožení zajímavého industriálního areálu Auto Praga
v Karlíně. Na jeho místě i na místě sousední výstavní budovy Karlín Studios má být vybudován soubor
tří obytných a kancelářských budov. Informovali jsme také, že vstřícný názor na benevolentní zacházení
s památkovou zónou ze strany magistrátního památkového odboru jsme napadli u Památkové inspekce
MK ČR. Jak to dopadlo? Paradoxně! Měli jsme pravdu, ale neradujte se, v tomto případě pravda
nezvítězila.

Na průčelí budovy Auto Praga s typickými nápisy již pozvolna padá stín.

Rekapitulujme, že záměr výstavby souboru tří
objektů Palác Praga (ateliér A.D.N.S., architekt
Martin Němec) byl odmítnut pražským pracovištěm
Národního památkového ústavu jako nežádoucí narušení hodnot památkové zóny. Ústav sice
připouštěl možnost stavebních proměn areálu,

ale trval na zachování unikátního stometrového
uličního traktu do Pernerovy ulice. Naproti tomu
magistrátní památkový odbor, aniž argumenty
památkového ústavu dokázal vyvrátit, hodnotu
budov bagatelizoval a realizaci záměru v roce 2014
posvětil.

Dlouhé průčelí budovy v Pernerově ulici.
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3. Budova Auto Praga, jejíž střechy vidíme v levé části snímku, navazuje ve vnitrobloku na areál administrativních
budov Corso Karlín, které se nyní dostavují. Vlevo v pozadí stará slévárna proměněná na Karlín Studios.

Na verdikt Památkové inspekce MK ČR jsme
čekali víc než půl roku. V polovině srpna 2015
přišlo vyřízení našeho podnětu se sdělením,
které dalo našemu podnětu věcně zcela za pravdu. Závazná stanoviska byla vydána v rozporu
s právními předpisy, důvody nezákonnosti spatřuje MK ČR v souhlasu s odstraněním budov,
nebot’ magistrát nevycházel ze současného stavu
poznání kulturně-historických hodnot, jak mu
ukládá památkový zákon. Citujme: „Odstraněním
komplexu budov Auto Praga dojde mj. k zániku
hodnotné funkcionalistické industriální architektury. Novou výstavbou, zejména prostřední obytné
budovy, která bude od uliční čáry odsazena cca
12 m, dojde k porušení historického půdorysu, kdy
bude také mj. porušena uzavřenost bloku typická
pro karlínskou zástavbu. Bude změněno panorama
památkové zóny Karlín – zejména prostřední obytný
dům s výškou 31 m bude značně převyšovat hladinu
okolní zástavby v této části památkové zóny Karlín a
v určitých pohledech vytvářet druhotnou dominantu
ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje. Záměr výstavby
nerespektuje charakter, měřítko zástavby, stejně tak
prostorové uspořádání této části památkové zóny.
Schválením předmětného záměru připustil Magistrát
zánik části hodnot, pro které je území Karlína od
roku 1993 prohlášeno za památkovou zónu.“1
1 MK ČR 46613/2015 PI z 13. 8. 2015. Publikováno na webu
Klubu Za starou Prahu: http://www.zastarouprahu.cz/kauza/50auto-praga-pernerova-ul-karlin

Člověk by po těchto slovech už už propadal euforii, ale to by byla fatální chyba, protože v další části
dopisu nás památková inspekce zároveň informuje,
že v roce 2010 vstoupila v platnost úprava územního plánu U 906, kterou bylo podrobně schváleno
umístění nově navrhovaných staveb. Napadnout
změnu územního plánu lze maximálně do tří let
po nabytí její účinnosti a tato lhůta již bohužel
minula. Po jejím uplynutí „dává právní systém
České republiky přednost ochraně práv nabytých
v dobré víře před nápravou nezákonností.” Proto
i přes jednoznačný závěr, že závazná stanoviska
Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
byla vydána v rozporu s právními předpisy a měla
by být zrušena nebo změněna, přistoupilo Ministerstvu kultury ČR k zastavení přezkumného
řízení.
Jaké poučení z toho plyne? Je třeba dávat pozor
na schvalované změny územního plánu, pokud se
týkají zastavěného a zvláště památkově chráněného
území. Co se týče institutu „dobré víry“, v tomto
případě šlo ze strany investora a jemu nakloněného magistrátního odboru památkové péče spíše
o „dobrou fintu“, jak na platné památkové předpisy
udělat dlouhý nos.
				
Kateřina Bečková

Foto Zdeněk Lefan, 2015
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Barokní kapucínská lékárna
na Hradčanech
Přestože je Praha městem s nejstarší lékárnickou tradicí u nás, nejsou dějiny pražských lékáren
dosud beze zbytku prostudovány. Donedávna prakticky neznámou kapitolou byla i historie lékárny
hradčanského kapucínského konventu, která patří k našim nejstarším dochovaným lékárnám a navíc je
unikátní i autenticitou své barokní podoby.

Plán přízemí hradčanského kapucínského kláštera: (1) kostel Panny Marie a sv. Andělů, (2) vstupní chodba
lékárny, (3) lékárenská oficína, (4) lékárenská laboratoř, (5) laboratoř pro výrobu kapucínského balzámu (do roku
1944), (6) laboratoř pro výrobu kapucínského balzámu (1946–1950).

Lékárny byly součástí klášterů už od prvopočátků křesťanského řeholního života. Kromě lásky k bližnímu svoji roli hrála i praktická potřeba
uchránit komunitu od nemocí. Léčením se zabýval
vybraný člen konventu – infirmarius, který obvykle i připravoval léky a staral se o zahradu pro
pěstování léčivých rostlin. K mohutnému rozvoji
klášterního lékárenství u nás došlo v barokní době,
kdy si většina klášterů pořídila vlastní, at’ již veřejnou nebo soukromou lékárnu. Důvodem byla bud’
odloučenost kláštera od města, nebo ekonomická
výhodnost, nebot’ klášterní lékárna neodváděla
daně a nepodléhala vizitacím. Rovněž při velkém
počtu členů barokních konventů byl její provoz
lacinější než nákup léků z lékáren světských.
Řád menších bratří kapucínů byl do Čech uveden
pražským arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé,
který o příchodu řeholníků jednal s generálem
řádu již kolem roku 1597. První čtyři kapucíni
přibyli do Prahy v listopadu 1599, o půl roku později, 21. března 1600 byl položen základní kámen
ke konventu a kostelu zasvěcenému Panně Marii
a sv. Andělům. Budova hradčanského kláštera

(čp. 99/IV) vznikala postupně v několika stavebních
etapách. Ve druhé stavební fázi, probíhající v letech
1665–1668, vznikly i místnosti, v nichž byla o málo
později vybudována klášterní lékárna. K jejímu
zřízení vedl stoupající počet řeholníků i nebezpečí
morových epidemií, které na konci 17. století Prahu
opakovaně postihovaly. Provinční kapitula řádu
uložila roku 1679 kvardiánu hradčanského kláštera P. Markvartu z Halberstadtu zřídit při klášteru
nemocnici. Za tím účelem byla následujícího roku
zakoupena od Jana Jáchyma Slavaty z Chlumu a
Košumberka zahrada v bezprostředním sousedství
kláštera. Letohrádek zahrady přestavěli kapucíni
na lazaret (čp. 98/IV) a spojili s klášterem visutým
můstkem. Současně byla ve východním křídle druhé kvadratury zbudována klášterní lékárna.
Lékárnu tvořila soustava dvou, respektive tří,
místností (viz obr.). Větší místnost rozdělovala
dřevěná přepážka na dvě části, z nichž menší byla
úzkou prostorou bez oken a sloužila jako společný
vstup do zbývajících dvou místností. Druhá, větší
část místnosti, osvětlovaná oknem v čelní stěně
a přístupná dveřmi v dřevěné přepážce, sloužila
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Repositoria hradčanské kapucínské lékárny v depozitáři Národního muzea ve Vrchotových Janovicích.

jako lékárenská oficína, tedy místnost pro uskladnění surovin a hotových léčivých přípravků. Ze
vstupní místnůstky byla dále přístupna úzká lékárenská laboratoř určená pro lékárenské práce.
Zařízení lékárny, které z uměleckohistorického
hlediska představuje zcela ojedinělý celek, vyrobil
některý z klášterních bratří-laiků. Lékárenské
skříně, zvané repositoria, tvoří ve spodní části
zásuvky pro uložení částí léčivých rostlin, v horní části pak volné police, v nichž byly postaveny
lékárenské nádoby. Zásuvky repositorií jsou opatřeny latinskými signaturami, které jsou u většiny
zásuvek doplněny naturalistickým znázorněním
rostlinné části uchovávané v příslušné zásuvce,
výjimkou jsou zásuvky obsahující kořeny nebo
čajové směsi, které jsou zdobeny drobnými krajinomalbami. Podobná výzdoba se nevyskytuje na
žádném z dochovaných repositorií u nás.
V policích repositorií byly uloženy lékárenské
nádoby, zvané stojatky, ze dřeva, skla, mléčného
skla, majoliky a kameniny. Vzhledem k osudům
lékárny se ve většině stojatek dochoval i původní
obsah z 18. století. A tak jsou tu kromě dodnes
užívaných léčiv zachována i léčiva dávno opuštěná,
jako je práškovaná egyptská mumie, prášek z rohu
jednorožce (za nějž byl považován kel narvala),
kůstky z jeleního srdce či kozlí krev používaná jako
prostředek k zastavení krvácení.

S výzdobou repositorií rezonovala i výzdoba malovaného kazetového stropu větší místnosti. Ten je
rozdělen na dvě nestejné části: západní menší část
(nad vstupní místnůstkou) je tvořena osmi čtvercovými kazetami zdobenými v symetrickém uspořádání rostlinnými motivy, východní větší část (nad
oficínou) tvoří dvanáct obdélníkových kazet, na
nichž jsou do volně variovaných rostlinných sestav
zakomponována vyobrazení ptáků (páv, dudek, hýl,
hrdlička, střízlík, krahujec, čáp, bažant a vlaštovka). Neméně zajímavou je výzdoba dveří do oficíny,

Výzdoba zásuvek repositoria hradčanské kapucínské
lékárny.
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nesoucích olejomalbu kostlivce-zahradníka, který
v pravici drží recept upozorňující na omezenost lékárníkových snah verši „Recipe Contra UIm Mortis
non est Medicamen in hortis.“ (Recept: Proti šlehnutí
smrti není léku v zahradách.) a poznámkou „Fiat
cito“ (Budiž [vzato] rychle), laskavým mementem
mori poukazujícím na rychlost, s níž život člověku
utíká. Vznikl tak zcela ojedinělý interiér – jakási
bájná zahrada zdraví, v níž se nad bylinami „rostoucími“ na repositoriích vznášejí na kazetách
stropu ptáčci a jejíž vchod, pomyslnou bránu mezi
životem a smrtí, stráží personifikovaná smrt která
lidský život vymezuje a nakonec jej i odnímá; je tím
„nejposlednějším zahradníkem“ všech lidí.
Kapucíni si lékárnu pořídili z důvodu finanční
úspory, nebot’ v barokní době pobývalo v obou pražských klášterech (hradčanském a novoměstském
u sv. Josefa na dnešním náměstí Republiky) více
než sto řeholníků, pro které se vyplatilo provozovat
vlastní lékárnu než dráže kupovat v pražských
apatykách. Lékárnu spravoval vždy laický řádový
bratr, který nabyl lékárnického vzdělání vyučením
před svým vstupem do řádu. Prvním z nich byl
bratr Godefriedus Brunensis, vstoupivší do řádu
roku 1649. Z jeho dvanácti nástupců vynikl bratr
Marianus Waldsassensis, který vybudoval lékárny
i u kapucínských klášterů v Brně a v Olomouci. Posledním klášterním apatykářem byl bratr Absolon
Stoltzmülzensis, vyučený v proslulé staroměstské
lékárně „U bílého jednorožce“, který do řádu vstoupil roku 1773 a poté byl po 42 let hradčanským
lékárníkem.
Po smrti posledního lékárníka roku 1822 byla
lékárna uzavřena a dále neužívána. Hlavním
důvodem bylo její zastaralé zařízení, které se
vzhledem k nucenému snížení počtu řeholníků
v důsledku josefínských reforem již nevyplatilo
modernizovat. Velký hradčanský klášter netrpěl
nedostatkem místa, tudíž nebylo nutné místnosti
lékárny vyklidit a díky tomu se z ní staly farmaceutické Pompeje. Uchovala se tak v téměř autentické
barokní podobě, včetně zbytků původních léčiv.
Znovu k životu byla lékárna probuzena po více
než sedmdesáti letech roku 1895, kdy v souvislosti
s přípravou Národopisné výstavy shledávala tehdejší Farmaceutická společnost v Praze pro svoji expozici pražské farmaceutické památky. Na možnou
existenci kapucínské lékárny byl upozorněn předseda společnosti PhMr. Heřman Rüdinger, který ji
odkryl za poměrně tajemných okolností: „Vypravil
jsem se nejbližšího dne do zmíněného kláštera a
byv laskavě přijat představeným řádu pronesl jsem
svoji žádost, spatřiti starou lékárnu, která se zde
nacházeti má, a prosil jsem, pakli některé vhodné
předměty zde jsou, za zapůjčení k účelům výstavy.
Představený odvětil, že jemu podobného nic známo
není, avšak poukázal mne na nejstaršího člena řádu,

Pohled na část malovaného kazetového stropu
hradčanské kapucínské lékárny.

as 80tiletého starého pána, kterého dal zavolati. Tento po dlouhém váhání a přemyšlení konečně svěřil
nám, že jest zde něco, o čem sám nemá potuchy, že
tam dle vědomí jeho žádná lidská noha nevkročila
a že se tomu místu všichni vyhýbají, poněvadž tam
straší. S úsměvem udělil mně představený dovolení,
mám-li odvahu, místnost tu shlednouti, což arci rád
jsem přijal. Trvalo to hodnou chvíli, než milý stříbrovlasý stařeček s klíči přišel a mne vyzval, bych
jej následoval. Na cestě připomínal, že vlastně sám
určitě neví, kde to je a že budu muset sám místnosti
prohlédnouti, poněvadž on se bojí. Vyžádal jsem
si klíče a tak doprovodil mne starý pán na odlehlý
starý dvůr a poukázal na místo, kde asi bych měl
své štestí zkusit. Trvalo to dlouho, než jsem vpravil
klíč do rezavého zámku a zapotil jsem se, než po
značném skřípání zámek jsem otevřel a než pro
nahromaděné překážky mně bylo lze dveře otevříti.
Vkročil jsem schůdkem dolů do úzké chodby tmavé.
Po čase, když oko navyklo si na příšeří, spatřil jsem
v pravo i levo dveře a u prostřed v pozadí ohniště, na kterém bylo různé haraburdí. Otevřel jsem
dveře na pravo a vkročil do malé místnosti oknem
opatřené, zkrze jehož špinavé tabulky málo světla
vnikalo; byla to stará lékárnická laboratoř. Byl zde
stůl uprostřed a po stranách různá kamna, pískové
lázně, alembiky, kotle na řetězích, hmoždíře a p., vše
staletým prachem pokryto. Odtud vkročil jsem do
dveří na levo a octnul jsem se ve starobylé lékárně.
Zajásal jsem spatřiv vysoké tmavé regály plné nádob
různých starých tvarů a velikostí, na mnoze krásně
pomalované se zbožím všeho druhu. Jaká radost,
když na světle otřev starou zásuvku, seznal jsem,
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království Českého (dnešní Národní muzeum), kde
byla až do roku 1962 vystavena v hlavní budově
muzea na Václavském náměstí; nyní je umístěna
v depozitáři na zámku Vrchotovy Janovice.
Vedle domácí lékárny, určené jen členům řádu
(případně i chudým a poutníkům do Lorety), kvetla v hradčanském klášteře od konce 18. století
i výroba proslulého kapucínského balzámu. Za
jejím zrodem stála nejspíše snaha o získání dalších prostředků pro život kláštera; inspirací snad
byla výroba proslavené meduňkové vody, kterou
v 18. století provozovali malostranští karmelitáni od kostela Panny Marie Vítězné. Kapucínský
balzám, lihový extrakt z bylin (andělika lékařská,
yzop, aj.) a exotických surovin (balzámy peruánský a tolutánský, styrax, myrha, santalové dřevo
a další), byl velmi oblíbeným lidovým přípravkem
s antiseptickým, protizánětlivým a analgetickým
účinkem. Jeho výroba byla od lékárny oddělena
a probíhala v místnosti vedle vlastního komplexu lékárenských místností. Balzám byl vyráběn
i po zániku funkce vlastní lékárny, výrobcem byl
vždy jeden z laických bratří, který byl seznámen
s tajnou recepturou. Balzám byl prodáván nejen
v Praze, ale později i po celých Čechách a vyvážel
se i do zahraničí. Omezení výroby nastalo v letech
1944–1946 v důsledku zabrání kláštera jednotkou
SS, dosud definitivní zánik výroby pak znamenalo
přepadení kláštera Státní bezpečností 26. dubna
1950 ve druhé vlně Akce K, jíž byly de facto likvidovány mužské řeholní domy.
Po zrušení lékárenské expozice Národního muzea v Dittrichově lékárně na Malé Straně v roce
2008 nemá Praha žádnou podobnou expozici.
Snad se jí někdy podaří znovu vybudovat, pak by
hradčanská kapucínská lékárna byla jistě jejím
předním exponátem.
Karel Nesměrák
Literatura
Dveře do lékárenské oficíny hradčanské kapucínské
lékárny s obrazem kostlivce-zahradníka.

že jest malována a že obraz znázorňuje rostlinu,
z níž zboží uvnitř chované pochází. Na recepturním
stole staré váhy, závaží, různé přístroje, hmoždíře,
sklenice, vše tak jak by kouzelným proutkem náhle
před dávnými věky celá lékárna byla začarována.“
Nalezená lékárna byla vystavena na Národopisné
výstavě na pražském výstavišti, kde budila velkou
pozornost. Poté byla darována do sbírek Musea

Nesměrák K., Kunešová J.: Farmaceutická historie
kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část I.
Klášterní lékárna. Česká a Slovenská farmacie 64, 2015,
79–94.
Nesměrák K., Kunešová J.: Farmaceutická historie
kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část II.
Kapucínský balzám (Balsamum capucinorum). Česká a
Slovenská farmacie 64, 2015, 95–99.
Rüdiger H.: Za dějinnými památkami. Časopis českých
lékárníků 29, 1910, 10–11.
Rusek V., Smečka V.: České lékárny. Praha, Nuga 2000.
Vlček P., Sommer P., Foltýn D. a kol.: Encyklopedie českých
klášterů. Praha, Libri 1998.
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Paní redaktorka
Milka Paděrová-Hipmanová
(5. 4. 1903 – 27. 12. 1989)
V 80. letech 20. století mě požádala PhDr. Anna
Masaryková o malou pomoc. Byla pozvaná na
jednání k jedné zasloužilé člence Klubu Za starou
Prahu. Doktorka Masaryková byla však společensky hodně vytížena a obávala se, že pro očekávaný
dlouhý rozhovor nestihne další návštěvu. Proto
mě vzala do Bubenečské ulice 51 v Praze 6 sebou
a seznámila s paní Milkou Paděrovou-Hipmanovou.
Byla jsem zjevem paní redaktorky překvapena, místo starší dámy se objevila hezká blondýnka, s namalovanými ústy, v červeném svetříku a v krátké
sukénce. Vesele mluvila, sice velice zajímavě, ale
neustále. Když se asi po dvou hodinách musela dr.
Masaryková omluvit, ponechala mě tam v zástavě,
s tím, že jí vše pečlivě vyřídím. Samozřejmě jsem
to pak udělala, ale ne doslova, protože jsem tam
zůstala ještě minimálně další tři hodiny. Tak započalo i moje docházení do prostorného bytu plného
vzpomínek, knih a starožitností, který paní Milka
obývala sama. Problém nadměrných metrů vyřešila
paní redaktorka opravdu diplomaticky. Oznámila
úředním místům, že odkázala svou knižní sbírku
Knihovně Národního muzea, ale musí ji využívat při své práci, takže do jejího odchodu knihy
zůstanou na místě. Činovníci totalitní doby, kdy
bytů bylo pomálu, sice takové důvody neuznávali,
ale myslím, že nedokázali vzdorovat toku její výřečnosti.

Obálka knihy Milky
Hipmanové „Opilé Chvíle“.
Reprofoto: Národní muzeum.

Často jsem ji přemlouvala, aby své paměti také
napsala. A tak mě necelé tři roky před svou smrtí
poslala osm průklepových listů vzpomínek na
svého otce Karla Františka Hipmana (1867–1914)
pro účely Klubu Za starou Prahu. Strojopis, datovaný 2. března 1987, není úplně dobře čitelný, ale
pojednává o osobnosti vydavatele časopisu „Český
svět“, dodnes velmi oceňovaného, jehož pozůstalost
se dostala s Literárním archivem Knihovny Národního muzea do Památníku národního písemnictví.
Redakční rada Klubu tehdy vydání tohoto příspěvku odložila, zvláště když autorka slíbila ještě
rozšíření textu. K vydání proto dochází až nyní,
protože přepis nebyl jednoduchý.
Začátkem roku 1990 přišlo do Klubu Za starou
Prahu parte se smutnou zprávou, že paní Ludmila
Paděrová, rozená Hipmanová, zemřela po krátké těžké nemoci dne 27. 12. 1989 ve věku 86 let
a byla podle svého přání v tichosti zpopelněna
v krematoriu hl. m. Prahy dne 4. ledna 1990. Jménem pozůstalých byla uvedena neteř, paní Olga
Puchtová-Pavlová.
Paní redaktorka Milka Paděrová ve své závěti
opravdu odkázala svou knihovnu Národnímu muzeu. Shodou okolností jsem dar již vyřizovala já,
jakožto nová ředitelka Knihovny Národního muzea.
Tehdy mě také bylo i rodinou dovoleno publikování
zmíněného příspěvku. Zároveň je nutno uvést, že
paní redaktorka odkázala Klubu Za starou Prahu
značnou finanční hotovost. Považujeme proto za
naši morální povinnost připomenout její osobnost
a dílo.
							
Helga Turková

Přední strana knihy
Milky Hipmanové
„Opilé Chvíle“
s věnováním Čeňku
Zíbrtovi. Reprofoto:
Národní muzeum.
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Karel Hipman – jeho předci a jeho doba1
Milka Paděrová-Hipmanová
Jedním z faktorů lidského myšlení je zákonitost
názorného vyučování! Byla prosazována naším
Janem Amosem Komenským a plně zdůraznila své
poslání, když se počal uplatňovat tisk a v lidské
kultuře zdomácněla fotografie.
Na těchto dvou objevech vyrůstá obrovitá práce jedince – Karla Hipmana. Byl synem Jozefa 2
Hipmana, syna panského bednáře ve Slaném.
U tohoto rodu je zajímavým faktem, že každá
z generací musela počínati zcela ze začátku.
1 Příspěvek zde publikujeme v podobě přepisu původního textu
paní redaktorky, tj. pouze s úpravou zjevných překlepů prohřešků
vůči aktuálním pravidlům pravopisu. Do zvolené linky a stylu jsme
z pietních důvodů nijak nezasahovali. V některých místech bylo
třeba doplnit vpisky nutné pro pochopení kontextu – ty jsou jasně
odděleny hranatými závorkami. Rovněž poznámky pod čarou jsou
dílem přepisovatelky H.T. Pozn. red.
2 Ponechala jsem autorčin způsob psaní křestního jména jejího
dědečka „Jozef“, v literatuře je uváděn jako Josef.
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Nezůstalo jim jiné dědictví, nežli vysoké vrozené
vlohy a nesmírná houževnatost a láska k jejich
národu.
Jozef Hipman narodil se ve Slaném v roce 1827.
Když vychodil s vyznamenáním střední školu, dopustil se té neopatrnosti, že hrál se spolužáky české
divadlo, Klicperova „Rohovína Čtverrohého“ a tím
se dostal do sporu se svým otcem, který si nepřál
v rodině počestného měšt’ana „komedianta“. Syn
po prudké hádce odešel z domu s prohlášením, že
se již nikdy nevrátí. A také svůj slib splnil!
Karel Hipman píše pak po letech ve svém časopisu „Český svět“, že si představuje, jak asi bylo
tomuto školákovi, když odcházel z domova, bez
krejcaru v kapse, dlouhou mílí pěšky ku Praze!
Došel a vyučil se knihtisku u tehdy známého knihtiskaře, ovšem ve zkrácené lhůtě, protože tehdy
velmi málo učňů mělo v ruce před nastoupením
středoškolské vysvědčení. Ale osud mu nedopřál
uskutečnit jeho sen. Vrátil se do Čech až po sedmileté vojenské službě pod Radeckým, kde sloužil
jako velitel skladišt’.

34		

									

Stal se ředitelem v Lázních Teplicích, v nichž
se seznámil se svojí ženou a pak se domníval,
že z jejího věna a svých úspor založí si v Praze
vydávání českého časopisu a knih. V roce 1936
popisuje [jeho syn Karel Hipman] stručně ve své
publikaci „Čtyřicet let Grafické dělnické tiskárny
a knihtiskárny v Praze, v Myslíkově ulici č. 15“
dlouholetou anabázi Jozefa Hipmana za knihtiskařskou koncesí. Tomu, kdo by se chtěl seznámit
s bojem o český tisk, doporučuji vřele tento nevelký sešitek. Jozef Hipman obdržel koncesi 30.
září 1895, ve svých 65 letech. A neváhal, ačkoliv
za tuto koncesi bojoval celý život, kromě sedmi let
strávených v Itálii, přenechat jí okamžitě Dělnické
tiskárně a nakladatelství, kterou roku 1896 založil
v Praze a která byla později přejmenována na Grafii. Této koncesi, tak těžce dobyté, hrozilo nemalé
nebezpečí. Při první chybě hrozilo její zrušení.
První roky, jak je psáno v té brožuře, vydávaly se
knížky i veškeré tiskoviny přímo na jméno Jozefa
Hipmana.
Dědeček s babičkou odstěhovali se koncem života
do Vraného, kde přímo proti vchodu do starého,
hornického kostela, mají dvouhrob. Jozef Hipman
jako výborný flétnista hrával sóla ve všech okolních
kostelích. Některé původní partitury mám. Zemřel
roku 1903. Ale již nastupuje další generace. Ne
marně si zapsal syn Jozefa Hipmana do krásné
knížky „Legenda o svatém Prokopu“ Jaroslava
Vrchlického „Přes hory a doly táhne touha mne
bezejmenná, kamkoli oko dosáhne, všude, všude
vlast je má!“.
Můj otec Karel Hipman narodil se 4. března
1867 v Praze, v tehdejší Poštovské ulici, dnes ulici
Karoliny Světlé. Tam měl svůj závod tiskařský Jan
Stanislav Skrejšovský (1831–1883), člen staročeské
strany, která byla založena Palackým a jeho zetěm
Riegrem. K nim se po svém návratu z Vídně, kde
zastával místo zpravodaje, přidružil nesmírně
nervní a energický novinář Skrejšovský. Vydával
pro stranu od roku 1862 německojazyčný deník
Politik, zaměřený na propagaci českého státoprávního programu. S duchem vysoce vlasteneckým.
Proč? Je to historie více jak staletá.
Je dokázáno dr. Ivanem Borkovským (1897–1976),
hradním archeologem, že cestou od Pražského hradu k Loretě, před obrazem v kapli vpravo, na kterém
je odsouzenec, naražený na kůl, plynárenští dělníci
při kladení plynu, nového, hlubšího vedení, narazili
na zbytky chat, jednak keltských, jednak slovanských, v družné symbióze! A hledíme-li z rampy
hradu směrem po Vltavě, na samém obzoru vršky
uzavírají pohled a jakoby sama Vltava zde končila.
To je Závist, slavné hradiště Keltů, dosud jen z části
prokopané. V Čechách je několik slavných hradišt’
keltských, z nich na příklad Stradonice vydaly před
delším časem neuvěřitelné poklady.
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Karel Hipman narodil se do doby, které říká
Michail Zoščenko „hořící“! Skutečně, od poloviny
devatenáctého století jakoby země hořela zázraky.
Vynález stíhá vynález. Objev stíhá objev. Jak úžasné pro chlapce, kterému byl „každý ušmudlaný
učeň“ z tiskárny „Bohem“, každá silnice lákadlem.
Poprvé nastoupil svou pout’, když mu bylo patnáct
let. Jeho spolužáci šli na Šumavu. On jí překročil
a došel do Bernu. Ale jak dál? Školní rok se blížil.
Pěšky by to už nestihl! Sebral všechnu odvahu
a nabídl na nádraží v Bernu pokladníkovi své hodinky. Pokladník byl náhodou pražský Němec. Nejen,
že pozval studenta na večeři a na noc, ale zaplatil
mu i jízdenku do Prahy. Vyrovnala ji babička.
Absolvoval nižší třídy gymnázia a věnoval se
obchodu. Ale co se stalo z chlapce, který záviděl
špinavému tiskařskému učni? Co jiného se mohlo
státi ze syna Jozefa Hipmana a kmotřence Skrejšovského, nežli novinář prvního řádu! To konsta-
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tuje ve svém „Českém světě“ sám redaktor tohoto
listu. Novinář prvního řádu, jak na příklad potvrzuje
i dnešní „Mladý svět“ v ročníku XII, 1970 [s. 14–19]
v čísle 48. Po prvních literárních pokusech odjel
koncem roku 1896 do ciziny a dopisoval do českých
i německých novin. Stal se propagátorem českých
a francouzských vztahů. Po několika cestách a po pětiletém pobytu ve Švýcarech, usadil se Karel Hipman
definitivně doma. Vydal v Praze u Beauforta knihu
„Napříč Švýcarskem“, u Vilímka „Za českou slávou“
(tato obrázková kniha je ještě sem, tam, k dostání
u výprodeje). Ale pak píše paní Renatě Tyršové dodnes
zachovaný dopis, že kromě své poslední francouzské
publikace (Les Tchèques au XIXe siècle), kterou vydal opět na křídovém kartonu a rozdal zdarma všem
cizím adresátům v zahraničních univerzitách, jemu
se zdá, že: A/ jednak nezajistil existenci své rodiny,
B/ neudělal nic pro svůj národ podstatného. Proto, že
počíná vydávat časopis „Český svět“. (Všechny dopisy
jsou darem v Památníku národního písemnictví).
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„Český svět“ je prvním ve střední Evropě tištěným časopisem s pomocí autotypie! Nejprve
vychází dne 5. 10. 1904 jako čtrnáctideník. Na
křídovém papíře. V předmluvě v prvním čísle
uznává autor, Karel Hipman, že náš národ je již
na takové kulturní výši, že snese dva časopisy.3
A že on, Karel Hipman, nechce nikomu konkurovat, ale předkládá ukázku prvního čísla. „Český
svět“ se však brzo [od čísla 13 prvního ročníku]
mění ze čtrnáctideníku v týdeník a neodpovídá
zcela ani svému názvu, protože přináší tehdejší
kulturní a politický vývoj celé zeměkoule! Jistě,
že Jan Amos Komenský by zaplesal nad tímto
dílem názorného vyučování. Karel Hipman psal
ze začátku text pro časopis téměř sám, pod
různými jmény, zhotovoval potřebné fotografie a
kresby záhlaví, vedl administraci. Nejzajímavější
na všech pracích Karla Hipmana je, že mají svou
věčnou platnost pro vývoj dějin dvacátého století,
protože si žhavě uvědomoval postavení našich
zemí v samém srdci Evropy.
Vzpomínám si, že můj otec najal zcela malou
pramičku, na svátek Jana Nepomuckého, kdy
kvetly všechny šeříky ve všech parcích a zahradách Prahy, a těch tehdy bylo nemálo, vypluli
jsme, celá rodina, otec s aparátem na nožičkách,
moje matka, děti. Já a mladší sestra i maličký
bratr v náruči chůvy. Pramička čekala u podchodu tehdejší ulice „Poštovské“, dnes „Karoliny
Světlé“. Vltava se hemžila lod’mi a lodičkami.
V oknech po březích svítily lampičky, lampiony,
ve vázičkách stály kytice, či alespoň kytičky
konvalinek, šeříků. Dvě tajemná světla zářila na
cípu Střeleckého ostrova. U malé sošky a v kapličce na samé špici ostrova. Na mostě Karlově,
právě tak hustě obsazenému, jako sám ostrov,
i nábřeží a to delegacemi ze všech koutů Čech,
Moravy, Slezska a zabraných krajů náležejících
kdysi pod jednotný název „zemí Koruny české“.
Tu počala znít píseň Hlaholu, jehož dům dosud
stojí na [dnešním Masarykově] nábřeží, „Svatý
Václave, vévodo české země! Kníže náš! Pros
za nás Boha, Svatého ducha! Ty jsi dědic české
země, rozpomeň se na své plémě! Nedej zahynouti, nám, ni budoucím!“. A všechny housle
a všechny flétny a všechny harmoniky na všech
lodích i lodičkách, ozářených lampiony doprovázely tuto píseň svými hlasy! V tom okamžiku,
v houstnoucím šeru, počala se vznášet ve spršce
hvězd rachejtlí obrovská Svatováclavská koruna nad Petřínským svahem. Pomalu, velebně
stoupala k nebi! A my děti, spěchaly jsme domů
na Moráň, kdysi slavné pohanské pohřebiště,
s kouzelnou vzpomínkou, která bude žít s námi.
Je jasné, že „Český svět“ věnoval „Hlaholu“ celé
číslo.
3

Vedle ilustrovaného týdeníku Světozor, založeného r. 1867.
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Avšak jak správně poznamenává „Mladý svět“,
Karlu Hipmanovi nesměla ujít ani maličkost,
např. jak si hajný v Oslově staví nový plot! Tím
spíš obrovský růst mezinárodního zbrojení.
A také velkých, mezinárodních výstav. Největší
byla anglická, ze všech jejích držav, Paříž následovala. Píše o ní velice zábavně ruský autor
Nikolaj Alexandrovič Lejkin.4 Odtud přivezli myšlenku česko-francouzské spolupráce, Hipman a
politik Brauner, výtečný právník a otec malířky
Zdenky Braunerové. Konec devatenáctého století
vytvářel se u nás pod silným vlivem Francie.
Ernest Denis, Louis Léger, slavní mezinárodní
učenci ujali se našich dějin. Ve stopách Palackého
a Dobrovského, Jungmanna a dalších, kteří často
za jednotnou myšlenku položili i život, když volali
do celého světa „Hle, kdysi tak slavný národ opět
vstává z mrtvých!“.
A Karel Hipman? Tomu to již nestačilo! Ano, vstal
z mrtvých. Ale co všechny nové vynálezy? Letadla,
obrovité parolodě. Auta, která objíždějí dosud těžce přístupné cesty, vlastně necesty. Většina silnic
4

Lejkin, Nikolaj Alexandrovič: Naši v cizině, 1900.
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byla přímo v dezolátním stavu. Proto se okamžitě
„Český svět“ změnil. Ano! Cestovatel Joe Hloucha (1881–1957) nabízí v Japonsku auta Laurin
a Klement. Jeho vozy plní stránky „Českého světa“
i s obrázky malých, elegantních Japonek. Dokonce
jedna z nich se stala jeho ženou.
Ale poslyšte jeden příběh. Na dnešní Národní
třídě stála kdysi kavárna [Unionka] v prastarém
domě, který patřil rodině Braunerových. To je
ten rod, z něhož také vyrostla malířka Zdenka
Braunerová a kde hospodařil v letech 1907–1925
legendární pan vrchní František Patera. O něm
a o „jeho“ kavárně vyprávěl mi příběh ředitel
tiskárny Unie,5 tehdejší ředitel Sichrovský. Když
já se narodila [1903], byl on již tiskařským učněm v tiskárně Wiesnera.6 Vzpomínal: „To byla
zlá povinnost! Modlili jsme se už za jeho dveřmi
a také jsme většinou odcházeli s brekem! Ale
naučil nás dělat! My, učni pražských tiskáren,
5 Česká grafická Unie, a.s., český nakladatelský podnik založený
r. 1902 s tiskárnou a reprodukčním ústavem.
6 Alois Wiesner starší (1852–1924), r. 1882 koupil knihtiskárnu,
r. 1896 celý podnik soustředil do vlastní budovy v Soukenické ulici.
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jsme měli u pana Patery zamluvený stůl.
Kulatý, starý, železný stůl, stál v mezipatře,
kolem něco židlí a stoliček. Většina z nás si
přinášela vlastní malé bedničky, že při velkých událostech, a ty dovedl Karel Hipman
ve svém “Českém světě“ zdůraznit, většina
z nás stála. Pan Patera nám přinesl jako
všem hostům bílou kávu. „Puclák „ to byl,
dvouuchý, v Bavorsku vyráběný hrnek, od
půl litrového do deseti litrového, kam se
ukládalo po zabijačkách na zimu sádlo.
(Jeden mám po rodině mého muže V. Paděry). Pikolík přinášel na tácu dva obrovské
loupáky. Ten půl litr bílé kávy a dva loupáky
stály korunu! A nedovedete si představiti,
co nám to stálo námahy, tu korunu během
týdne sehnat. Po bleskovém zkonzumování
kávy a rohlíků přinesl osobně pan Patera
nové číslo „Českého světa“. Kluci, ale pozor!
Nebylo to vždycky posvátné ticho při prohlížení! Nové stroje, umělecké výstavy, sbírky
císaře Rudolfa II. odvezené i s naší korunou
z Prahy. Poklady, kterými se chlubilo Švédsko, české zámky a zahrady. Krajky a šperky našich drahokamů, na příklad granátů,
z nichž dostala ruská carevna svatební
dar od císaře Františka Josefa I. Ale i mor
v nejbližších zemích! První pokusy letadel a
balonů. Vezměme si na příklad ročník 1910.
Jediné číslo z 10. září má 110 ilustrací bezvadného tisku, cena 40 haléřů! Hlavní hlas
jsme měli my, učedníci ze závodu, v němž
se „Český svět“ tiskl! Mluvili jsme i s panem
redaktorem. On nám mnohé řekl, ale o tom,
jak nás „vypucoval“, ani slovo!“.
Dlouhá léta po smrti Karla Hipmana bylo
těch deset ročníků svědomitě vykrádáno!
A jediný „Mladý svět“ našel si v roce 1970
místo k díkům tomuto velikánu našeho
tisku.
Toto byla naše vilka pod Pancířem, blízko
Železné Rudy. Přes louku šikmo dolu byl
právě ten rok dostavený nový hotel Prokop.7
Asi třicet kroků za naším plotem měl domek
listonoš. Ten nám také lovil pstruhy. V ohybu
silnice byl hotel Rixi.8 A nic více. Širé louky
s bludnými balvany. Zleva vystupoval Špičák. Když jsme chtěli do Bavorska, tak Máša,
nebo slečna učitelka, objednala u Prokopa
lovecký kočárek a přijel „Krutifousek“, což
byl mladý chasník s párem koní. Pro jeho
nakroucené vousky, říkali jsme mu „Krutifousek“. Dojeli jsme na hranice Bavorska,
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otec podržel koně, Krutifousek zvedl nejprve naše, pak
bavorské závory, vyskočil na kozlík, přejel oboje hranice,
zastavil koně, závory spustil a jelo se dál do bavorského
města. K večeru obě menší děti již usínaly, vrátili jsme
se stejnou cestou domů. A to se můj otec rozčiloval, proč
jsou ty závory a musí je Krutifousek zvedat, když je to de
facto jedna země – Šumava!
Mladší sestra Božena ohrnovala nad tou jejich kuchyní
nos. Vletěla do kuchyně a mluvila rukama, ukazovala na
pánev, či rendlík. Občas bylo slyšet až do jídelny její táhlé
zasténání, když jí chtěla hostinská pomoci nebo poradit!
Mě osobně to bylo lhostejné. Já se soustředila na bavorský
těžký, černý ležák! Docela malá sklenička stačila na moji
celodenní výživu! A kromě toho za mnou stála autorita
pana doktora Buršíka: „At’ jí a pije, co jí chutná!“.
Poznámky

přepisovatelky:

7 Hotel byl původně roku 1882 přestavěn z ubytovny
dělníků.

Pobavila jsem se závěrečnou poznámkou o oblibě černého piva. Ve
sbírkách Knihovny Národního muzea máme totiž knihu povídek mladé
autorky Milky Hipmanové: Opilé chvíle, (Praha, Mazáč /1927/, 108,
/4/ s.), signatura 89 e 612, s rukopisným věnováním autorky dr.
Čeňku Zíbrtovi, řediteli KNM v letech 1903–1928: „Panu profesorovi
Č. Zíbrtovi v hlubokém obdivu Milka Hipmanová.“ Obdarovaný oba
exempláře přenechal svému ústavu s poznámkou: Museu Zíbrt.

8 Postavený roku 1890 pražským architektem
Janem Rixi (Rixy).

Přední český historik fotografie, publicista Pavel Scheufler
(1950) uvádí na svém oficiálním webu (www.scheufler.cz) v oddíle
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Fotohistorie, Fotografové, že v případě „Českého světa“ šlo
o nejvýznamnější periodikum, pracující s fotografií, před
rokem 1918 u nás. Vydavatel v něm občas uveřejňoval
své fotografie, neokázalé momentky z běžného života.
Od č. 51, IX. ročníku, z 15. srpna 1913, „pro duševní
přepracovanost“ byl nucen se vzdáti dalšího vydávání
a vydavatelem „Českého světa“ se stal Emil Šolc, s.r.o.,
v Praze-Karlíně. Dílem Karla Hipmana se zabývají
závěrečné práce na katedře fotografie FAMU, např. I.
Hruška: Český svět 1904–1918, Praha 1997, závěrečná
teoretická práce magisterského studia; M. Mlčoch:
Vladimír Hipman „Práce je živá“, Praha 2000, závěrečná
teoretická práce bakalářského studia. (Fotograf, architekt
a spisovatel Vladimír Hipman (1908–1976) byl mladší
bratr Milky Paděrové-Hipmanové.).
Osobní fond Karla Hipmana v Literárním archivu
PNP obsahuje 67 kartonů, z toho 2 kartony abecedně
uspořádané korespondence a 65 kartonů výstřižkového
archivu k redaktorské činnosti.
Uvádění životních dat Karla Hipmana není jednotné.
Pavel Scheufler uvádí: Hippmann (Hipmann, Hipman),
Karel František, 3. 3. 1867 Slaný? – 14. 7. 1914 Praha.
Ottův slovník naučný 28., Doplňky z r. 1909, s. 570–571,
uvádí: Hipman, Karel František, 3. bř. 1867 v Praze. Ottův
slovník naučný nové doby, Dodatky, II. 2., z roku 1933, s.
1127: Hipman, Karel František, český spisovatel + 15.(!)
čce 1914. Syn Josefa Hipmana (1828(!)–1903), zakladatele
První dělnické tiskárny (nynější Grafie). Od r. 1895 vydával
propagační publikace o Češích pro Francouze. 1903 (!)
založil a do 1913 sám vydával ilustrovaný časopis Český
svět. V česko-francouzských publikacích pokračuje jeho
dcera Milka Hipmanová. Masarykův slovník naučný 3.,
191, uvádí: 3. III. 1867 v Praze – 14. VIII. (!)1914 v Praze.
Hipmanova dcera uvádí ve svém příspěvku datum narození
- 4. březen 1867 v Praze. Dále uvádí datum narození svého
dědečka Josefa Hipmana (1827), Scheufler (1828).
Nekrolog Karla Hipmana vyšel v „Českém světě“ X, č.
45 – 24. 7. 1914.

Rodinná chata
Hipmanových
pod Pancířem.
Soukromý archiv
Helgy Turkové.
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Klub Za starou Prahu
na počátku sezony 2015–2016
Sezónu v Juditině síni zahajovala letos paní Helga Turková dlouho slibovaným vyprávěním o historii
Hovorů o Praze. Svým nepřekonatelným vypravěčským umem nám přiblížila dobu a okolnosti vzniku
Hovorů a i společenské souvislosti doby, kterou mnozí členové Klubu již ani nepamatují. Přednáška
pohříchu nebyla příliš hojně navštívena, ale ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali.

PhDr. Helga Turková přednáší o Hovorech o Praze. Foto: Jaroslav Navrátil.

O deset dnů později ale bylo v síni úplně plno.
Pánové Lukáš Beran, Vojtěch Jemelka a Zdeněk Lachout zde hovořili o železničních dílnách Holešovice –
Bubny, jejichž demolice byla v té době již skoro ukončena. Lukáš Beran zasadil tuto stavbu do dobových
souvislostí a vyzdvihl její význam. Další dva pánové
pak přestavili studentské projekty, které navrhovaly
další využití stavby. Bohužel již zbytečně.
Zářijové Hovory o Praze byly tentokrát věnovány
Americe. Prof. Zdeněk Frankenberger Daneš vyprávěl o svém dvaašedesátiletém pobytu v Americe,
kam v roce 1950 emigroval.
První říjnová přednáška z cyklu pondělků ve věži
proběhla v režii Marcely Suchomelové a byla věnována malíři Janu Vochočovi, který byl v dobách
počátku Klubu jeho aktivním členem. Následující
týden byl večer věnován kostelu sv. Václava v Praze
na Smíchově. Adéla Klinerová popsala nejen kostel
samotný, ale i propletence komunální politiky té
doby, které výstavbu kostela provázely. Třetí říjnové pondělí bylo věnováno baroku. Jakub Bachtík
zahájil cyklus přednášek o barokní architektuře

v Praze přednáškou o rudolfinském staviteli Giovannim Maria Fillipim a kostele Panny Marie
Vítězné v Praze, který je považován za jednu z prvních vlaštovek barokního stylu u nás. V říjnových
Hovorech o Praze se pak Antonín Vrba rozhovořil
o revitalizaci pražského orloje před 150 lety.
Největší akcí Klubu v říjnu je již několik let účast
na veletrhu Památky, pořádaném na pražském Výstavišti. Účastnili jsme se již počtvrté. Bohužel letos
byl veletrh provázen organizačními nejasnostmi ze
strany pořadatele a byl přemístěn do Křižíkových
pavilonů, navíc do dvou oddělených prostor, a to
mu rozhodně neprospělo. Tím spíš, že byl skryt za
výstavou Designblok, která se konala v Průmyslovém paláci, přičemž špatný informační systém
návštěvníkům nalezení expozic neulehčoval.
I přes tyto problémy se Klub důstojně prezentoval.
Tradičně instaloval malé knihkupectví, které bylo
rozšířeno i o malou expozici památkových kauz
poslední doby. Vyvrcholením účasti Klubu pak byla
přednáška Jakuba Bachtíka, věnovaná aktuální
situaci památkové péče v Praze.
Jaroslav Navrátil
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Veletrh Památky 2015, pohled do výstavního sálu. Foto: Jaroslav Navrátil.

Veletrh Památky 2015, klubovní stánek. Foto: Eliška Varyšová

: ZA STAROU PRAHU :

V tomto čísle
si také přečtete,
že…
… Břevnov má přijít
o další část své
historické zástavby,
str. 22

… spor o zachování budovy Auto-Praga v Karlíně
jsme bohužel prohráli, str. 26

… v kapucínském klášteře
na Hradčanech byla unikátní lékárna,
str. 28
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Prague-Tû‰nov
Station
Back in Operation a)

provoz obnoven

a)

25. 11. 2015 – 3. 4. 2016
Muzeum hlavního mûsta Prahy
The City of Prague Museum
Na Poﬁíãí 52, Praha 8 / Prague 8

P

www.muzeumprahy.cz
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a) Jezdí dennû kromû pondûlí 9–18
Runs daily except Mondays 9 am to 6 pm
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