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Klubovní program na I.pololetí roku 1994:
Hovory o Praze
Přednáškový cyklus, pořádaný ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5,
koná se v Národním domě na Smíchově, náměstí 14.října č.16, Praha 5, v klubovně č. 12 v I.patře (změna místnosti!), vždy v pondělí od 19 hodin.
219. 10. ledna

Doc. Dr. Václav Ilunáček, CSc.
Významné osobnosti a důležité události v Praze, 9. pokračování.

220.

Akad. sochař Jan Brad na
Mariánský sloup - historie a snahy o rekonstrukci.

14. února

221. 14. března

Dr. Dobroslav Líbal
Úloha Klubu Za starou Prahu v soudobých podmínkách
pražského kulturního života.

222. 11. dubna

Doc. Dr. Jiří Rajmund Tretera OP
Kanonická studia na právnické fakultě Karlovy univerzity
kdysi a dnes.

223. 16. května

Dr. Oldřich Hora
Dvacet pět let života v Klubu.

224. 13. června

Tomáš Kleisner
Karnielitáni u Pannv Marie Vítězné.

Pražské vycházky
mají tradici sahající do r. 1900. Konají se vždv v sobotu od 14,30 hodin
16. dubna

Oldřich Závora
Kostel Pannv Marie Vítězné a řád karmelitánů
sraz před kostelem

28. května

Ing. Marek Krejčí
Minulost a přítomnost Žižkova
sraz na Olšanském náměstí, stanice elektriky č. 5, 9, 26

18. června

Dr. Jan Cejp a Dr. Zdeněk Kropáček
Bubeneč - pokračování
sraz ve vestibulu stanice metra Hradčanská
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Klub Za starou Prahu na sklonku dvacátého století
PhDr. Dobroslav Líbal
Od roku 1994 zahájil Klub opět vydávání věstníku, který zanikl v roce 1954.
Při té příležitosti považuji za účelné neohlížet se retrospektivně do minulosti,
ale pokusit se o formulování poslání Klubu v soudobém světě architektonické
kultury, analyzovat a hodnotit jeho uplatnění v teorii i praxi ochrany kulturních památek našeho hlavního města. V této souvislosti je třeba poznamenat,
že určité obavy z poklesu funkčního významu Klubu v době nejvyššího květu
Pražského střediska státní památkové péče se nenaplnily. Klub si uchoval své
postavení a zejména za předsednictví pana profesora Hrušky a dík vysoce odborné aktivitě technické komise prokázal opětovně vysokou všestrannou účelnost a potřebnost. V listopadu roku 1989 zaniklo nebezpečí permanentního
ohrožení spolkové činnosti vůbec. Radikální proměna politické i kulturní atmosféry umožnila panu předsedovi Dr. Oldřichu Horovi plně rozvinout ba
prohloubit všestrannou klubovní aktivitu. Navázal na ni i nynější předseda
Klubu Za starou Prahu, Ing.arch.Josef Ilyzler, před tím společně s Ing. Zdeňkem Pukou hlavní reprezentant významné technické komise.
Na první pohled by se zdálo, že stěžejní poslání Klubu jakožto nadstranického, ničemu nepoplatného, nezávislého bojovníka za dobrou přítomnost i budoucnost výtvarných hodnot Prahy ztratí poněkud na intenzitě a důležitosti.
Ukázal se však pravý opak. S výjimkou období prvních desetiletí klubovních
bojů nebyla potřeba bezvýhradného klubovního nasazení nikdy potřebnější
než právě dnes. K vysvětlení tohoto na prvý pohled snad poněkud apodiktického závěru je třeba stručně charakterizovat celkovou situaci památkové péče
v našem hlavním městě.
Absolutní světová kvalita jejího urbanistického i architektonického obsahu
takřka ve všech obdobích 1100 set leté existence Prahv přímo imperativně vyžaduje i stále se dynamicky rozvíjející památkovou teorii i praxi na nejvyšší
úrovni, charakterizovanou jednotnou koncepcí, vystupňovanou obětavostí a
celkovým přístupem oproštěným od prosazování osobních zájmů jakéhokoliv
druhu, mocenských, odborných i ekonomických.
Nedostatek výše uvedených hodnot se v pražském památkovém prostředí
projevil především v hysterické kampani, rozvířené kolem t.zv. Špačkova domu.
Tento objekt nebyl rozhodně zcela bez hodnoty, zvláště průčelí někdejších poštovních stájí mělo ušlechtilé neobarokní prvky. První a poslední povinností
orgánů pražské památkové péče bvlo podat neprodleně návrh na zapsání objektu do seznamu kulturních památek. Skutečnost, že se tak nestalo, resp. návrh v neúplné formě byl podán v době, kdv bvlo již o osudu domu právoplat2

ně rozhodnuto, představuje organizátory štvanic ve velmi podivném, temném
světle. Celý zmiňovaný průběh prokazuje, že v daném případě byl špačkův
dům pouhou záminkou k rozvinutí nehorázných a v pražském prostředí neslýchaných osobních útoků. Neméně přesvědčivé jsou události kolem domu
čp. 783-11. na Václavském náměstí. Absolutní hodnota tohoto domu s domem
Špačkovým není vůbec srovnatelná.Ve sklepích se zachoval gotický stav s původními klenbami a studnou, dokazující zástavbu ze samých počátků Nového
Města pražského. Gotický organismus vystupuje nepochybně až do prvního
poschodí. Podlaží nad sklepy byla ovšem opětovně upravována v renesanci,
klasicismu a na počátku šedesátých let 19.století. Druhé poschodí bylo nastaveno v období manýrismu. Klasicistní třetí patro bylo sneseno ze statických
důvodů při novostavbě sousedního objektu Juliš ve třicátých letech. Při manýristické přestavbě bylo domovní průčelí obohaceno o velkolepý etážový štít,
který byl odstraněn při nástavbě třetího poschodí na počátku 19.století. Již
tento zcela heslovitý přehled architektonických proměn domu čp.783-II. na Václavském náměstí naznačuje s velkou přesvědčivostí vnitřní dynamiku objektu.
Není pochybo tom, že Václavské náměstí je nejčelnějším prostorem historické
Prahy, dokladem velkolepého díla anonymního urbanistv Karla IV. Jak jsem
uvedl ve zvláštní stati, je nezbytně nutné, abv tento skvělý prostor nevymezovaly jen vysoké novodobé a moderní novostavby, ale aby tu byly zachovány
doklady historické, dokonce původní zástavby, jakožto záruka a současně i průkaz originality Václavského náměstí. Tato druhá okolnost má stejný význam
jako individuální architektonická hodnota domu. Vedení pražské památkové
péče v křiklavě protikladném postoji ve srovnání se Špačkovým domem vyslovilo veřejně ba písemně stanovisko k možnosti likvidace historického domu čp.
783-IL,dokonce ještě před tím než bylo o návrhu upuštění od památkové ochrany jednáno v hodnotitelské komisi ministerstva kultury. Tímto jednáním bvl
jasně porušen zákon o kulturních památkách. Nakonec to dopadlo podle přání
vedení pražské památkové péče. Příslušná referentka ministerstva po dlouhém
vyčkávání, těsně před odchodem do pražské památkové péče, rozhodla v rozporu s doporučením ministerské komise o upuštění od památkové ochrany
domu, bez zdůvodnění, s okázalým pohrdáním argumentů urbanistických i architektonických.
Oba zvolené příklady vyvolávají právem naše nejhlubší znepokojení nad celkovým profilem pražské památkové péče.Rýsuje se tu ovšem další, krajně znepokojivá a nebezpečná skutečnost, totiž obecný postoj památkových orgánů
při řešení a rozhodování v poloze běžné každodenní památkové praxe. Je prostoupena ideou bezpodmínečného respektování stávajícího stavu, bez ohledu
na hodnoty dotčeného objektu. Vzhledem k tomu, že tato restriktivní praxe se
neomezuje na území rezervace, ale setkáváme se s ní prakticky po celé Praze,
je aplikace uvedených zásad silně problematická ba nebezpečná. Nelze ovšem
naprosto pochopit, že táž instituce, která obhajuje zachování nevhodné dvorní
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budovy, nemá námitek proti tvrdým zásahům do organismu pražského Obecního domu, jedné z nejdokonalejších secesních staveb svéta.Tento děsivý rozpor nelze rozumné vysvětlit a je další dotvrzením výše charakterizované situace památkové péče v Praze. Celou situaci zcela mimořádně komplikují nově
se rodící zájmová sdružení, jež ze všech sil usilují se uplatnit jako nová síla
v pražském památkovém prostředí. Jen daleko menší část jejich příslušníků lze
označit jako památkáře. Jednou z hlavních náplní některých z těchto sdružení
bvla skandalizační kampaň kolem Špačkova domu. Prostředky, které tu bylv
aplikovány, jsou velice nevybíravé. Velmi názorně mě o tom poučuje událost,
jež postihla přímo pisatele této stati. Jedna z těchto organizací, pod vedením
pracovníků ČSAV, uspořádala zasedání v domě U zvonu , jehož jsem se zúčastnil. Tím větší byl můj údiv, když jsem v obsáhlém referátu o tomto setkání
v časopise Architekt přečetl své jméno a k němu připojený dosti rozsáhlý příspěvek, jehož obsah byl vyňat z mého příspěvku na jiném setkání. Jeden z pracovníků ČSAV, vynikající odborník na novodobou architekturu, nikoliv památkář, vytvořil v rámci uvedeného shromáždění U zvonu nový pojem "památkářský fundamentalista". Toto hanlivé označení s kořeny v dávném americkém
sektářství a nejnověji v muslimském světě, přešlo do světa pražských památek
jako vhodná psí hlava nasazovaná vybraným odpůrcům. Věru těžce se dýchá
v památkovém prostředí Prahy, nejkrásnějšího města na světě.
Domnívám se, že tento tragický exkurs bvl naprosto nezbytný aby byl v plné
šíři a hloubce poznán a pochopen nezadatelný význam Klubu Za starou Prahu,
který ve všech uvedených i dalších závažných případech převahou sám nebo
prostřednictvím svých členů jednoznačně a nekompromisně reagoval na vzniklé situace a zcela neomylně volil vždy správnou cestu. Je to ostatně pochopitelné. Klub je zcela neodvislou organizací bez sebemenších zájmů mocenských či
dokonce ekonomických nebo karieristických. Právě tak jako bezmála již před
100 letv rozvíjí širokou odbornou aktivitu, jejímž jediným cílem je zachování či
znovuuplatnění všech výtvarně kulturních hodnot Prahy. Dnes právě tak jako
na počátku tohoto století je Klub připraven plné se nasadit k radikálnímu ozdravění pražské památkové atmosféry.
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Čestné členství prvního prezidenta České republiky
Václava Havla v Klubu Za starou Prahu
PhDr. Helga Turková
Brzy po zvolení Václava Ilavla za prezidenta ČSFR oceňoval Klub vděčně
jeho snahy o zachování památek hlavního města Prahy a Pražského hradu.
Na výroční valném shromáždění dne 1.2.1992 bvl proto jednomyslně zvolen čestným členem.
Osobní přijetí Klubu se však mohlo uskutečnit až v roce 1993.
Dne 9.6. měli možnost zástupci Klubu - Dr. O. Hora, Ing. arch. J. Hyzler, Dr.
D. Líbal, akad. mal. V. Dědičová, Ing. Z. Fuka, J. Hrubeš, Dr. H. Turková nejprve pohovořit o Praze s Dr. Lenkou Štěti novou a panem ředitelem Ivanem
Medkem z prezidentské kanceláře. Poté delegaci přijal pan prezident, kterému
předal diplom emeritní předseda Klubu, Dr. Oldřich Hora, a ocenil jeho niterný vztah k národnímu kulturnímu dědictví. Václav Havel přijal kytici od V.
Dědičové a zavzpomínal na své průvodcovské působení při propagaci krás
Prahy.
Jsme hrdi, že se k čestným členům Klubu - T. G. Masarykovi v roce 1930 a
Dr. Edvardu Benešovi v roce 1946 - přiřadil i Václav Havel.

Dr. O. Hora předává čestné členství.
j

Praha světovou památkou
Ing. arch. Aleš Vošahlík, CSc.
UNESCO - Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu - přijalo na svém Generálním shromáždění v Paříži v roce 1972 Úmluvu o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví. Text dokumentu o ochraně byl u nás
publikován ve Sbírce zákonů ČSFR ročník 1991, částka 32, ó.května 1991,
pod č. 159.
UNESCO vychází ze skutečnosti, že kulturnímu a přírodnímu dědictví ve stále
větší míře hrozí zničení v důsledku měnících se sociálních a ekonomických podmínek ve světě a že nejvýznamnější památky jako světové dědictví musí být
zachovány budoucím generacím. Z těchto důvodů se památky s univerzální
výjimečnou světovou hodnotou zapisují do Seznamu světového dědictví. V roce
1991 bylo v tomto Seznamu celkem 337 památek, z toho 245 kulturních, 78 přírodních a 14 smíšeného charakteru.
Československo přistoupilo k léto Úmluvě usnesením federální vlády č.555
ze dne ló.srpna 1990 a tato Úmluva nabyla účinnosti dnem '15.února 1991.
Česká vláda ve svém usnesení uložila ministru kultury a ministru životního
prostředí předložit návrh na vybrané památky do UNESCO do 20.září 1991.
Odbornou přípravu zajišťoval Státní ústav památkové péče a Český ústav ochrany přírody. Česká vláda svým usnesením č.257/91 schválila předložení návrhů kulturních památek a to: Praha-historické jádro, Český Krumlov a Telč historická jádra obou města hrad Karlštejn, národní kulturní památka.
Nejvýznamnější památky mají univerzální hodnotu prokazovat minimálně
jedním z šesti kritérií a musí mít dostatečný stupeň autenticity.
Zvláštní výbor světového dědictví, složený ze zástupců 21 států rozhodl o zařazení návrhů do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Bureau tohoto výboru na svém zasedání v červenci 1992 doporučilo
k zápisu památkové rezervace Prahu, Český Krumlov a Telč a vyloučilo hrad
Karlštejn pro ztrátu autenticity při puristické přestavbě.
Zařazení historického jádra Prahy a mést Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO provedl výbor
na svém zasedání v Santa Fé 13. prosince 1992.
Co vyplvvá ze zařazení historického jádra Prahv do Seznamu světového
dědictví UNESCO?
Zápis do Seznamu potvrzuje výjimečnou světovou hodnotu této kulturní
lokality, která vyžaduje ochranu v zájmu celého lidstva. Praha, která je symbolem české státnosti, tak dostává pečeť světového významu. To pochopitelně
musí zavazovat všechny občany i orgány samosprávy k trvalé péči o kulturní
dědictví. Prohlášením Prahv za světovou památku se nepochybně zvýší zájem
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sponzorů o investování do určitých míst, především s rozvojem světového turistického ruchu.
Úmluva vychází z toho, že především každý stát musí pečovat o světovou
památku. UNESCO může poskytovat různé druhy pomoci, jako je školení pracovníků a specialistů na všech úrovních v oblastech ochrany a péče o kulturní
dědictví. Technická pomoc by mohla zahrnovat následující formy:
- výzkumy týkající se uměleckých, vědeckých a technických problémů,
- ustanovení expertů, techniků a zkušených pracovníků, aby bylo zajištěno
správné provádění obnovovacích prací,
- dodání zařízení, které dotyčný stát nevlastní nebo nemůže získat,
- půjčky s nízkým úrokem nebo bezúročné půjčky, splatné na dlouhodobém
základě,
- poskytnutí, ve výjimečných případech a ze zvláštních důvodů, nenávratných příspěvků.
Z toho vyplývá, že nelze očekávat trvalý a mimořádný přísun finančních
příspěvků z UNESCO tak, jak si to představují někteří pracovníci památkové
péče nebo volení zástupci samosprávy.
K nejbližším úkolům po prohlášení Prahy za světovou památku budou patřit tyto činnosti:
- příprava regeneračního procesu s dlouhodobou koncepcí a první etapou
obnovy,
- prezentace světové památky.
Hlavním smyslem pochopení významu Prahv jako světové památky je prohloubí ohleduplného přístupu k ochraně a regeneraci pražských prostorů, souborů i jednotlivých historických objektů i zabránění neuváženým demolicím a
nevhodným novostavbám v historickém prostředí. V tomto směru se jeví nezastupitelnou i činnost Klubu Za starou Prahu jako tvořivého ochránce kulturního dědictví.

%
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Sto let pražského asanačního zákona
a
Klub Za starou Prahu.
PhDr. Dobroslav Líbal
Letošního roku si připomínáme a dokonce oslavujeme sté výročí asanačního zákona z roku 1893. Nemůžeme je zcela pominout ani v rámci Klubu Za starou Prahu, neboť takřka přes noc nastupující devastace a zkáza klíčových urbanistických i architektonických hodnot Prahy vzbudila v tehdejší kulturní
společnosti úžas a děs. Za pouhých sedm let později se vytvořil Klub Za starou Prahu s programem zachránit světově jedinečný zjev hlavního města před
ničivou smrští stavebního podnikání. V té době byly bohužel již napáchány
ukrutné škody. O pouhý rok později, v roce 1901, se dovršila zkáza historického prostředí nejpamátnějšího pražského náměstí zbořením Krennova domu.
Nedovedeme si dnes vlastně představit pocity kulturních Pražanů, když přímo před očima zanikalo zcela nesmyslně a hlavně zbytečně jedinečné prostředí Staroměstského náměstí. Kdybv se nebylo stalo nic jiného, stačilo bv to
k naprostému odsouzení celé asanace. Její zákonné omezení na nesporně závadné židovské město mělo však jen administrativně ekonomický význam.
Ve skutečnosti se přízrak nelítostné zkázy vznášel nad celou historickou Prahou. A nebyla to rozhodně zásluha asanátorů, že důsledná likvidace historických architektonických hodnot Prahy nebyla dovedena až do "hořkého konce". Připomeňme prorockých slov Jana Nerudy ve fejetonu Drobty o Praze,
uveřejněném v Národních listech v březnu roku 1887. Básník připomněl "proroctví slepého mládence: pojede těžký forman od Bílé Ilorv, u nynější Strahovské brány třikráte bičem práskne a řekne: Tadydle stávala Praha". Neruda se nedožil kruté asanační reality. Asanační zákon a jeho praktické uplatnění představoval pouhý vrchol pyramidy zkázy historického architektonického obsahu Prahy, jež se počala prosazovat již od ranných osmdesátých let
19.století. Kromě většiny kostelu a některých veřejných budov neměl být
ušetřen žádný objekt, historické uliční čárv bviv odsouzeny ku tvrdým korekcím, jak to dokládají podnes příklady z Celetné, Železné, Karlovy a Nerudovy ulice, abych uvedl jen nejnápadnější příklady. Žádný z uvedených narušených městských prostorů neměl nic společného s asanovanou oblastí.
Praha se měla v nedlouhé době proměnit v město kosmopolitně eklektických
činžovních domů a veřejných budov, bez vyšších architektonických nároků.
Není vpravdě co oslavovat.
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Bylo by ovšem nespravedlivé, kdybychom při výročí asanace nevzpomněli
jí vyvolané architektonické aktivity zhruba posledního desetiletí před první
světovou válkou. Nudný eklekticismus již ustoupil ze scény a vystřídaly ho
projevy velkolepého rozkvětu české architektury, mnohdy světové úrovně.
V tomto asanačním období byly v některých případech zaniklé architektonické hodnoty nahraženy projevy novými stejného nebo dokonce vyššího významu. Celou atmosféru dotvrzuje vysoká úroveň tehdejší české řemeslné i uměleckořemeslné práce, jež tvořila mnohdy díla mimořádných hodnot. I v tomto období však nenávratně zanikly velké části Starého Města pražského a
zmizely četné výtvarné hodnoty někdy evropského významu.
Klub Za starou Prahu představuje od svých počátků instituci usilující o zachování a znovuoživení všech hodnot celkového zjevu města, jeho prostorů,
ulic, náměstí i historických staveb. Nepostupoval při tom nikdy staromileckv,
pasivně, ale architektonicko tvůrčím způsobem. Nikdy nemůže být plně ohodnocena a doceněna zásluha Klubu, jehož vystoupení zachránila Prahu před totální asanační zkázou.

9

Vratislavský palác na Malé Straně
- aneb jak by se rekonstrukce památkových objektu dělat neměly

Ing. arch. František Kasička
Krátký exkurs do starší minulosti.
Na počátku složité stavební historie paláce vznikly tu po parcelaci jižní strany Tržiště na úpatí petřínské hory někdy závěrem ló.století dva renesanční
domy s příslušnými zadními viničnými zahradami. Vykročení uliční čáry pak
nepochybně připomíná zaniklou úzkou uličku, šplhající podél dnešní východní hranice paláce vzhůru do petřínského svahu. Spojené domy, částečně zpustošené koncem třicetileté války, koupil v roce 1671 František Vratislav z Mitrovic a vzápětí tu zahájil postupnou sjednocující přestavbu, ukončenou až před rokem 1726 jeho nástupci. Výsledkem je v podstatě dnešní hmotová i dispoziční
podoba paláce. Přestavba se soustředila zejména na přední budovu, kde došlo
k vložení traktu monumentálního schodiště a kde byla zcela nově vytvořena
velkorysá zámecká dispozice obou pater s průchozími sály. Současně postupně narůstala i dvorní křídla kolem menšího západního dvora, s velkým palácovým sálem, vznikla honosná terasová úprava zahrady se schodišti, sala terrenou, grotou a gloriety. V dalším sledu vzniklo pak ještě úzké dvorní křídlo
podél východní hranice parcely a navazující zahradní domek s ušlechtile rozvrženou fasádou pod mansardovou střechou. Dnešní vnější podoba paláce je
výsledkem klasicistních úprav v 1.polovině minulého století, které starší barokní výraz paláce poněkud ochudily. V následující době došlo na Vratislavském paláci pouze k řadě drobnějších zásahů, které však podstatně nenarušily
jeho výrazné architektonické hodnoty, pro něž zůstává památkou prvořadého
významu.
Pohled do minulosti vcelku nedávné.
Mladší úpravy a zásahy sice nezničily základní památkové hodnoty paláce,
urychlily však jeho chátrání a deformace. Přispělo k tomu i dlouhodobé nevhodné využití stavby na byty a učebny s nedostatečným a provizorním vybavením. Zahrada, která původně představovala výtvarné vyvrcholení celého
palácového areálu, se ocitla téměř v desolátním stavu. Přes nově opravené
omítky a krytiny byl do značné míry povážlivý i stavebně technický stav budovy. Všechny tyto okolnosti vyvolávaly potřebu urychleného zásahu. Je
nesporné, že odstranění architektonických závad a deformací závisí především na nalezení vhodného využití. Začalo se tu uvažovat o umístění stálé
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galerijní exposices rozlehlými průchozími sály; doporučenému využití nahrávala i poloha Vratislavského paláce v atraktivní oblasti pražské památkové
rezervace s vazbou na jedinečný soubor petřínských zahrad. Záměr, prověřený architektonickou studií v roce 1972 se z finančních důvodů stejně jako řada
podobných neuskutečnil a palác v podstatě chátral dál. Určitou nadějí na konečnou kulturní záchranu cenné památky přineslo až převzetí restituovaného
objektu potomky jeho historických stavebníků a vlastníků.

Vratislavský palác čp. 366 - III. kol. r. 1740 (výsek z mědirytu B. B. Wernera)
Problematická přítomnost a budoucnost.
"Zcela netradiční Busines Centrum vyrůstá v prostorech Vratislavského paláce na pražské Malé Straně", dočítáme se ve zprávě Lidových novin z 23.září
tohoto roku (1993). Autor článku téměř obdivně oznamuje, že "renovací renesančního (!) objektu tu vznikl ojedinělý stavební komplex, kde se historické
jádro paláce snoubí s moderní technickou infrastrukturou." K dispozici budou
tisíce čtverečných metrů kancelářských jednotek a podzemní garáže pro 21
vozů. Zejména poslední informace otřese každým, kdo zná historickou dispozici palácového přízemí se dvěma průjezdy - do drobného intimního nádvoří
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a k baroknímu schodišti do zahrad. Kanceláře zřejmě budou všude - v maximálně využitém podkroví i v přestavovaných zahradních objektech se sala
terrenou, poddolováním části zahrady musely bezpodmínečně padnout staré
vzrostlé stromy. Z jiných zpráv jsme se již dříve mohli dozvědět, že tu rakouská stavební firma Maculan International, která přestavbu provádí, bez ohledu
na podmínky stavebního povolení, svévolně zničila velkou část pohřebiště
z 11.století a zlikvidovala část podloží, plného vzácných prehistorických pozůstatků. Toto byly prozatím jen informace " z druhé ruky" a závěry, které si
z nich lze udělat. Prohlídka staveniště společně se zástupci Pražského památkového ústavu překonala však všechna očekávání. Vynucuje si jednoznačné
konstatování, že rekonstrukce této památky byla prováděna odstrašujícím
způsobem, který pražské památkové praxi posledních let patrně nemá obdoby. Povolení hromadných garáží pod palácovou zahradou nutno považovat od samého počátku za zcela nešťastné, protože vedle napáchaných škod,
o nichž se již zmiňoval starší tisk, deformují mimo jiné především barokní skladebnou povahu a provoz za oběma průjezdy. Z prováděných zásahů je třeba
považovat pro památku za nejškodlivější zejména osekání všech omítek průčelí včetně renesančních a barokních spodních vrstev, osekání převážné části
vnitřních omítek - včetně renesančních klenebních hřebínků - kleneb, stěn a
vřetenových zdí monumentálního palácového schodiště,změnu materiálu stupnic schodiště, plošné výměny stropů, zalévání podlah renesančních sklepů
vysokými betonovými mazaninami, maximalistické využívání podkroví, projevující se neúměrně hustými sériemi novodobých vikýřů a další.Nešťastná situace měla být alespoň využita k dokumentaci nálezů pod omítkami
pro podchycení stavebního vývoje a zaniklé podoby objektu (renesanční pasv
a ostění na průčelí, druhotně použité kamenické články, konstrukce, materiál
zdiva, kleneb a jiné), což se zřejmě rovněž nestalo.
Smutný závěr nutí k řadě otázek. Alespoň ty hlavní: především jak je možné, že k těmto brutálním zásahům do historického organismu památky vůbec
mohlo dojít, jaké bylv stanoveny výchozí podmínky k rekonstrukci a jak kontroloval její plnění odpovědný dozor? Jak je možné, že rakouský dodavatel
nedodržuje v České republice platné zákony a jak byl za své jednání postižen?
A konečně: provede někdo solidní rozbor celé této nešťastné záležitosti, abv k
podobnému poničení stavebních památek nadále nedocházelo?
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Dva názory
Glosa ke cause "Špačkův dům"
Ing. arch. Helena Polívková, CSc.
Špačkův dům č.p. 1216-11 v Klimentské ulici byl nakonec přece jen zbořen. Současně probíhá příprava realisace obchodního centra. Demolice se uskutečnila přes
výrazný odpor a nesouhlas veřejnosti i institucí, Klub nevyjímaje. Napsáno a otištěno bylo mnoho stránek v tisku denním i odborném. Neobvykle výrazná byla i
publicita v ostatních sdělovacích prostředcích, někdy tendenčně zaměřená, kdy se
prosazovaly osobní a skupinové zájmy na úkor památkových zřetelů. Paradoxem
je, že se téměř nemluvilo o demolici vedlejšího objektu stájí poštovní stanice. Tato
bývalá kočárovna, ač zdevastovaná, bvla předmětem obdivu četných zahraničních odborníků a byla ještě schopna dalšího využití.
Proč ale nestačil hlas odborné i široké veřejnosti demolici zabránit? Reakce, domníváme se, přišla příliš pozdě - vlastně v době, kdy se s přípravou demolice již
započalo a výstavba nového areálu již byla potvrzena. Bylo prakticky rozhodnuto
a veškerá snaha o nápravu byla tím znemožněna a omezena na projevy pozdní
lítosti J e obecně známo, že ani některé kompetentní orgány neměly jednoznačný
názor, jak na zbourání, tak na řešení novostavby. Názorová nejednotnost odpovědných složek magistrátu zpochybnila oprávněnost demolice v očích veřejnosti.
A nyní několik poznámek k návrhu na "obchodní centrum", tak jak jej známe z přístupné dokumentace. Především nutno říci, že se vlastně nejedná o obchodní centrum, jak se uvádí v rozhodnutí o umístění stavby Útvaru hlavního
architekta. Přesvědčuje nás o tom výměra podlahových ploch pro jednotlivé
funkce. Z údajů územního rozhodnutí plvne, že podíl obchodních a bytových
ploch (1.800 a 900 m2) je v porovnání s plochou pro administrativu (19.000 nr)
neúměrně nízký. Je vidět, že se vlastně jedná ne o centrum obchodní, ale převážně administrativní. Pro investory jsou snad navrhovaná funkční skladba a
její poměry výhodná, ale rozhodně nejsou v zájmu města a jeho obyvatel. Je
s podivem, že dnes, kdy se upouští od stavby administrativních center (Berlín)
a stávajících nejsou využita (Londýn), budou v Praze nejcennější proluky určeny převážně pro administrativu. Funkce bydlení a občanské vybavenosti, zcela
v rozporu se zásadami usměrňování rozvoje pražské památkové rezervace, neodvratně mizí. Hmotová skladba budovy působí mohutně, je převýšena, nerespektuje parcelaci a postrádá volný vnitřní prostor dvora - prvek typický pro
blokovou zástavbu historického jádra. Nepříznivě působí horní podlaží budovy, která vyvolávají dojem jakési dodatečné nástavby. Skutečnost zbourání Špačkova domu bv měla být vyvážena funkčně přesvědčivým programem, zajíma-
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vým hmotovým pojetím a nevšední architekturou. Že se toto tak zcela nesplnilo, jež v cause "špačkův dům" škoda , ale zároveň poučení pro příště.

"Špačkův dům" trochu jinak
Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.
Na vyzvání Klubu Za starou Prahu se uskutečnila za účasti několika členů domácí rady dne 26.11.1993 schůzka s architektem Otto Dvořákem, jejímž účelem byl
rozhovor o jeho návrhu na administrativně obytný objekt v bloku, ohraničeném ulicemi Klimentskou, Samcovou, Petrskou a Mlynářskou. Je to návrh na inkriminovanou novostavbou na staveništi jehož součástí na severní straně při Klimentské
ulici byl tak zvaný špačkův dům, jehož osudy tak neúměrně k jeho architektonické
hodnotě zčeřily hladinu odborné i laické veřejnosti.Nakonec i při rozhovoru s projektantem nového objektu se potvrdilo to, co se rýsovalo v podtextu celé causy, že
nejde vlastně většině diskutující především o osud objektu, ale o osobní a skupinové otázky prestiže. Vždyť dům nebyl ani chráněn , ani jeho kvalita jako obytného
domu, kromě urbanistické, nebyla toho druhu, aby bylo nutno o ni tímto způsobeni bojovat
Stanovisko Klubu Za starou Prahu bvlo od počátku této diskuse vyrovnané,
spíše rezervované, než úderné, samozřejmě plédující pro zachování původního
domu, zejména z důvodu zachování příznačného miliéu města, které se v těchto
místech ustálilo na počátku poslední čtvrti 19.století a stalo se v očích dnešních
Pražanů jaksi tradičním a přirozeným, zejména vůči pozůstatkům středověkého
prostředí reprezentovaného gotickými památkami - kostelem sv.Petra, původu
románského a pozdně gotickou zvonicí. K stanovisku Klubu přispívala hmota a
silueta domu, která rámovala toto prostředí při pohledu z Letné. Stavební stav
objektu podle dobrozdání členů technické komise Klubu, odvozeného z povrchového průzkumu domu, se jevil dobrý. Přes vášnivé dopisy byl dům zbořen a odborným i denním tiskem proběhly první nezřetelné obrázky návrhu nového objektu, který má nahradit nejenom Špačkův dům a objekt stájí bývalé poštovní
stanice, ale celého již zmíněného staveniště, které realisticky řečeno bylo a do zahájení stavby je kloakou ve středu tohoto vzácného, avšak po léta nepovšimnutého historického koutu Prahy. Je samozřejmé, že po tak vzrušené debatě o existenci
stávajícího domu nemohl první soud a reakce na nový návrh dopadnout dobře.
Názory bylv vesměs , i když z různých pohledů posuzováno, odmítavé, avšak
spíše v ústním tradování, než ve skutečném řádném rozboru (s výjimkou publikace v Architektovi č. 10/111993). Přes naznačený kritický vztah k projektu do něhož
se patrně mísila nedůvěra k investorské společnosti, v jejímž Čele stojí Werner Ebm
a Isabela Ponte, práce pokračovala, včetně schvalovacího řízení, které je v současné době skončeno ve všech instancích, poněvadž bylo vydáno povolení k stavbě.
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Stavba tedy bude realizována. Bude přínosem pro Prahu, bude odmítána, či se stane indiferentním objektem o němž se nebude hovořit v době, kdy causa Špačkův
dům bude vystřídána jinými causami a zapomenuta? To by pro budovu ani pro
jejího autora nebylo dobré, neboť pro budoucnost díla výrazné kladné i záporné
reakce jsou lepší než lhostejnost, neboť právě ony zaručují dílu budoucnost.

O. Dvořák: Praha City Center, Jižní průčelí
Kdo je architektOtto Dvořák? Sešli jsme se s ním a zjistili, že se setkáváme se zralým uvědomělým tvůrcem asi padesátníkem, Čechem, jehož předkové pocházejí
z Moravy. Studoval v šedesátých letech na fakultě architektur}' v Praze. Odešel na západ a žije v USA v Bostonu, v jehož prostředí pracuje na novostavbách i rekonstrukcích. Má však zkušenosti i z úkolů, které zpracovával pro jiné kulturní prostředí jako v Saudské Arábii nebo v Moskvě. Za úkolem City Centra, který zpracovává pro Prahu, se i s rodinou přestěhoval k dočasnému dvouletému pobytu
ve městě, kde býval jeho dřívější domov. Podle rozhovoru a na základě studijního
materiálu, který ukázal, je patrné, že k práci na projektu přistupoval se vší zodpovědností, neboť si zřejmě uvědomil, že prostředí, do něhož má zasadit tak rozměrný objekt je nesmírně citlivé a nesnese zpracování inspirací běžných v západní
Evropě, které preferují klasicismus, který je nesnesitelný, transformován do soudobého pojetí, v prostředí Prahy, stimulovaném barokní dynamickou plastičností, dodávající výrazu pražské architektur)' nenapodobitelné měkkosti i v monumentál-
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ním měřítku. Specifický charakter prostředí, který si arch.Dvořák znovu uvědomil,
doložený celým jeho studijním materiálem, dokazuje, že nepřišel z venku Praze
něco svérázně vnucovat, ale že se snaží objevit odrazový můstek k vývoji zde již
existujícího výrazu, který by nebyl cizí a s prostředím se v rámci požadovaného
objemu zakázky sžil. Své východisko si našel a celkem vhodně, což dokládá, že ač
Američan, nepřestal vnímat pražské prostředí. Východiskem se stala moderna počátku 20.století v podání českých žáků Otto Wagnera, především Bohumila Hypšniana.
Objekt administrativního centra City, v němž obytná funkce podle udání autora
zaujímá bohužel jen asi 2.000 m2 plochy, což je chyba investora a nepřispěje k oživení tohoto místa, v němž veřejné funkce převažují, se rozprostírá na menší parcele
proti původní uliční čáře, v niž bylo nutno z důvodů vztahu k okolním budovám
poněkud ustoupit. Z hlediska památkové péče lze s uspokojením uvítat posunutí
jižní fronty objektu o 12 m z původní jižní čáry s ohledem na románské pozůstatky
pod úrovni terénu, které za těchto okolností snad nebudou zasaženy. Konstrukce je
železobetonová, objekt je prostorově po výšce Členěn na podzemní část s garážemi
na cca 250 vozů, což je snížený počet proti původně požadovaným více než 400.
Přízemí je určeno celé veřejnosti - obchody a restaurace. Objekt po stránce konstrukčně dispoziční je rozčleněn zhruba do tří bloků z nichž kromě již zmíněného
přízemí je severní a jižní plně věnován administrativě a jen v západní Části středního jsou umístěny byty. Tato diferenciace však není vůbec zřetelná ani v hmotě ani
v jejím vnějším uspořádání.
Budova kromě zvýšeného přízemí je v hlavní hmotě ke korunní římse čtyřpatrová. Tato výška držená v celé hmotě stavby koresponduje s římsami okolních
domů. Zákres do kresby bývalého špačkova domu dokumentuje, že touto základní hmotou stavby byla zásada dodržení pravidel prostředí celkem splněna.
Třípodlažní, dvakrát ustupující nástavba, přes viditelnou snahu vyrovnat výšku
se hřebenem střechy východně situovaných budov, činí z objektu ve vztahu výšky
k celkovému objemu velkoměstský palác, který je nad rámec tohoto komorního
prostředí.Nic v tomto případě nezmůže námitka o severním sousedu - ministerstvu dopravy od Antonína Engela, které ač klasicizující, zhodnocuje obdobné principy, z nichž se odvinulo architektonické pojetí centra City. Neboť ono je součástí
Petrského prostoru poměrně prostorně sevřeného, zatímco ministerstvo náleží svou
dimenzí k otevřenému nábřeží a řece.
Oproti pádnosti hmoty celého komplexu jsou průčelí v základní hmotě až
po římsu řešena úměrně a střídmě v dobrých proporčních poměrech stěny a prolomeného okna, často sdružovaného do dvojic. Nechybí ani motiv francouzských
sdružených oken, která akcentují osovost průčelí, či jeho částí. Severní průčelí navozuje motivem polygonálních nároží ukončených nad římsou lucernou vzpomínku na Špačkův dům. Boční průčelí ve stejné zásadě jako severní průčelí členěné okny je rvtmizováno třemi rizality, z nichž každý tvoří samostatný osově řešený
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plošný celek. Jižní průčelí s ohledem na to, že je obrácené k svatopetrskému kostelu
a zvonici je zdá se nejskromněji pojatou plochu tohoto celku. Zvýšené přízemí nepříliš hluboce bosované a míněné v žule, oproti omítaným plochám této části průčelí vhodně doplňuje kompozici, která není Praze cizí a jak bylo již řečeno, navazuje
na tradici tvorby počátku druhého desetiletí našeho století.
Je až nepochopitelné, že týž autor, který se s takovou důsledností snažil dílem
sžítsprostředím i za cenu, že bude někým osočován z tradicionalismu, koncipoval nad hmotou, která bezesporu brzy sroste se svým okolím, nástavbu, porušující všechno předchozí úsilí. Tím totiž, že do prvého ustoupení hmoty poměrně
mělkého rozsahu dvou sdružených os, jak je patrné z dostupného výkresového
materiálu, vkládá dvoupodlažní nástavbu zakončenou těžkou vykloněnou římsou, nejnáročněji členěnou jakýmsi vysokým řádem, znásilňuje základní kompoziční záměr celku. Je to násilnost, ať uvědomělá, či neuvědomělá. Tím je například
v severním průčelí, kde se toto násilí bude uplatňovat nejvíce, poněvadž je vystaveno dálkovým pohledům, naprosto potlačen význam bočních luceren. Nedomníváme se, že je toto nadstřešní řešení šťastné. Neprospívá ani budově ani jejímu autorovi. A dodáváme, že toto řešení ustupujících pater by ani v tak avantgardní době
jako byla meziválečná, potírající programově klasické ideály neprošlo, poněvadž
bylo prostě proti znění stavebního řádu. Pokud je ještě čas a ten, zdá se ještě je, stálo
by za to zamyslet se nad touto částí projektu.
A ještě jedna nearchitektonická připomínka.Nad hlavním vchodem do budovy
je napsáno Praha City Center. Proč? Vždyť jsme v Čechách, v Praze. V češtině se
slovo Centrum skloňuje jako neutrum. Proč by nemohl tedy nápis znít Praha centrum City. Vždyť tím, že budeme umísťovat nad vstupy do budov nebo obchodů
anglické označení či německé slogany se západu přiblížíme. Naopak!
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Zamyšlení nad Václavským náměstím
PhDr. Dobroslav Líbal
Středověká náměstí našich měst, velkých, středních i malých představují podivuhodný fenomen evropského významu. Nedovedeme jednoznačně vysvětlit proč by la ve 13. či 14. století formována tak rozsáhlá. V jejich čele jsou náměstí pražská, především na Novém Městě, nynější Karlovo a Václavské. Původní
zakladatelův záměr, vytvořit z Dobytčího trhu hlavní středisko Nového Města,
nakonec neuspěl. Jeho roli převzalo nepochybně již v pozdním středověku náměstí Václavské - Koňský trh. Stal se nejpozději ve slohovém období renesančním z architektonicky nejrepresentačnějších pražských prostorů. Výstižně to
dosvědčují stará vyobrazení,nejpůsobivěji pohled J.Carmineho na dolní část
Václavského náměstí z doby kolem roku 1780. Velmi působivé byly soubory
domů s renesančními či manýristickými průčelími s atikami a štíty. Byly jedno
až dvojposchoďové. Jen zcela ojedinělé byly domy tříposchoďové. Jejich počet
se rozhojnil v průběhu první a druhé třetiny 19.století. Fotografie prostoru náměstí ze sedmdesátých let minulého století naznačují tehdy dosud existující
výškovou sevřenost jeho zástavby. Situace se radikálně proměnila od devadesátých let 19.století. Dosavadní převažující přestavby a nástavby vystřídaly vícepodlažní novostavby. Nastal postupný rychlý zánik starších domů či paláců,
včetně nejhodnotnějších. Po druhé světové válce zbylo v celém velkém rozsahu
Václavského náměstí jen několik historických domů, jejichž stavební organismus sahá nazpět až do počátku novoměstské výstavby za Karla IV. Ještě po válce ustoupily dva domy čp.772 a 831-11. novostavbám. Za daného stavu se urbanistická, architektonická, památková i historická hodnota několika reliktů staré
zástavby Koňského trhu mimořádně zvýšila. Nelze jistě pochybovati o tom, že
v jednom z nejvýznamnějších historických městských prostorů nestačí respektování starší stavební čáry zástavby, ale je nezbytné, aby jeho originalitu representovaly i dosud existující architektoničtí pamětníci dávných počátků města.
Na Václavském náměstí k nim patří i dům čp. 783 - II., pohnutých architektonických proměn, jehož gotický stav byl monumentálně upraven v manýrismu
v roce 1605, kdy hlavní průčelí završil bohatě pročleněný vysoký štít. Odstranila ho skoro o 200 let později přestavba architekta Karla Schmidta v roce 1804.
Následovaly úpravy z let 1861 a 1932, kdy byl dům snížen na dvojposchodový.
Jeho původní gotická podstata přežila všechny uvedené proměny. Význam domu
stupňuje skutečnost, že tvoří článek drobné skupinky historických budov po jihozápadní straně dolní části náměstí. Z uvedených důvodů byl zapsán do seznamu kulturních památek.
V nedávné době se vynořil záměr nahradit dům skleněnou novostavbou, jež
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převyšovala i sousední objekt Julišův. Byla proto podána žádost za upuštění od
památkové ochrany objektu čp.783-II. Příslušná komise zaujala k tomuto návrhu jednoznačně odmítavé stanovisko a odůvodnila je v podstatě argumenty
výše zmíněnými. Tím větší a tragičtější bylo pak naše překvapení, když příslušná pracovnice ministerstva kultury, těsně před svým odchodem, od památkové
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ochrany bez řádného zdůvodnění upustila. Naštěstí patrně z ekonomických
důvodů zájem majitele o nákladnou novostavbu zanikl, takže dům má novou
naději na přežití. Klub Za starou Prahu
využil této nové situace a neprodleně
podal návrh na opětovné zapsání domu
do seznamu kulturních památek, které
se v současné době projednává. Pevně
věřím, že klubovnímu návrhu bude vyhověno a že významný dům, jedna
z mála stop doby Karlovy na Václavském náměstí bude definitivně zachráněn.
Závěrem této statě dovolím si připomenout několik osobních poznámek.
Postup uvedené pracovnice nelze rozumně vysvětlit ani obhájit. Lze ovšem
připustit existenci nějakých důvodů,
které neznáme. V každém případě by
za dané situace očekával každý alespoň
projevení určité lítosti, zatažení do sebe.
Bohužel, děje se pravý opak.

Pozdně renesanční průčelí
domu čp. 783 - II. dle plánu
K.Schmidta z roku 1804.
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Problematika nové velké opravy Karlova mostu
Ing. Zdeněk Fuka, CSc.
Doc. Ing. Jiří Pauli, CSc.
Pražané si jistě dobře pamatují, že v druhé polovině 70.1et skončila dlouhodobá generální oprava světově proslulé památky - Karlova mostu, která do té doby
značně chátrající kamenný most uvedla modermíni i tradičními prostředky do
takového technického stavu, že by se měla jeho životnost, v nynější jeho funkci
jako pouhé pěší lávky, prodloužit na velmi dlouhou dobu. Vnitřní konstrukce
mostu byla na doporučení našeho největšího znalce kamenných mostů, akademika Bechyně, vyztužena monolitickou železobetonovou deskou, kotvenou do
bočních zdí a na ni byla provedena nová tepelná a proti vod ní izolace s odvodňovacím systémem.
Klub Za starou Prahu proto velmi překvapila kampaň ve sdělovacích prostředcích, že most se nalézá téměř v havarijním stavu a vyžaduje novou velkou
opravu,jejíž hlavní náplní má být zrušení údajné negativní funkce desky jejím
rozřezáním na díly, provrtá ní mostu svislými odvodňovacími vrty , položení
nové izolace, vytažené až do parapetních zdí při jejich podřezání a znovu vydláždění mostovky.
Technická komise byla pověřena prostudovat projektovou dokumentaci a
všechny potřebné průzkumné elaboráty, jako bylo měření deformací na trhlinách, měření poklesů mostu, vodorovných pohybů parapetních zdí, měření
tepelných účinků na roztažnost vnitřních vrstev mostu a pod.Komise kromě
tohoto studia provedla i vlastní statický a stavebně technický průzkum celého
mostu, ve kterém zjistila že vstupní údaje, z nichž projekt vycházel, neodpovídají plně skutečnosti, jsou značně nadhodnoceny a zpochybňují výsledky české stavební techniky v očích naší i cizí veřejnosti. Vypracovala podrobnou expertizu, která byla zaslána kompetentním úřadům a ve které vyslovila závěry,
že rasantní zásahy do tělesa historického mostu, zejména řezání ztužující desky a provrtání mostu jsou neadekvátní skutečnému technickému stavu a navrhla, aby opravy byly zaměřeny na pouze nejnutnější práce údržbového a
sanačního charakteru a aby ušetřené finanční prostředky byly věnovány na jiné
ohrožené památky Prahy, jejichž seznam s pořadím naléhavosti Klub vypracoval a odeslal rovněž příslušným činitelům. Mezi ohrožené památky Karlův most
rozhodně nepatří.
Předseda Klubu a předseda technické komise se zúčastnili několika úředních jednání na různých úrovních, která nevedla k očekávaným výsledkům.
Zástupci Klubu vykonali odbornou exkursi do Řezná, kde byli místními pa-
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mátkovými pracovníky seznámeni s obdobnou problematikou historického kamenného mostu přes Dunaj. V závěru roku 1992 se obrátil Klub na děkana stavební fakulty ČVUT, Doc. Ing. Witzanyho, DrSc., se žádostí o pomoc při řešení
obtížného úkolu. Stavební fakulta byla při posledním jednání u náměstka primátora Ing. Poláka pověřena zpracováním odborné oponentury pozastaveného projektu a do vytvořené komise byli jmenováni za Klub autoři tohoto článku. Komise již uskutečnila několik setkání, na nichž zástupci Klubu obhajovali
svá stanoviska. Závěr práce komise se plánuje na leden roku 1994.

se
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Kostel sv. Michala na Starém Městě
Josef Hrubeš
Ing. arch. Josef Hyzler
Klub Za starou Prahu po léta sleduje osudy bývalého kostela sv.Michala a
podílel se na dosud úspěšném odvracení památkově a eticky nepřijatelného
využití tohoto objektu.
Bývalý kostel sv.Michala je svým založením jedním z nejstarších v Praze,
o čemž svědčí i jeho archaické zasvěcení a několik vrstev pohřbů v okolí. Vznosná
gotická síň z počátku 14.století, dochovaná v dnešním zdivu, byla svědkem velkého duchovního dění pozdního středověku, z jehož účastníků zde působících
jmenujme Jana Husa či Jakoubka ze Stříbra, prvně zde r.1414 podávajícího pod
obojí způsobou. Roku 1627 byl chrám předán řádu servitů, který zde zřídil klášter a kostel dal přestavět Františkem Ignácem Prée do barokní podoby. Po josefínském zrušení sloužil objekt různým účelům a nejvíce byl dotčen nedávným
požárem a chátráním bez využití.
Názor Klubu na zhodnocení bývalého kostela, který se nalézá na mimořádně významném místě Starého Města, v bezprostřední blízkosti Staroměstské
radnice,vždy směřoval k obnovení jednotného monumentálního prostoru svatyně a k jeho odpovídajícímu víceúčelovému využití - kulturnímu a společenskému. A to jak pro potřebu města, tak i široké veřejnosti. Zcela nedávno hrozilo objektu přepatrování novými nespalnými stropy s následným vybudováním velkokapacitního stravovacího zařízení pro cca 2.000 lidí, včetně výrobny
jídel. Tyto snahy kulminovaly v letech 1988/1989. Tak nepřiměřené počínání
vůči této vynikající památce se naštěstí nepodařilo realizovat. A právě obava,
že kostelu opět hrozí podobný osud vzedmula vlnu nespokojenosti široké veřejnosti vůči dražbě kostela ze dne 27.10.1993. Nabyvatel však prý od koupě
dne 14.11. ustoupil a nabídl předkupní právo magistrátu.
Klub v rámci svých kontaktů s radnicí doporučoval nekomerční, kulturně
společenské využití bývalého kostela v přímé investorské a provozní správě
magistrátu nebo jeho zařízení. Pak by se obnovená síň kostela spolu s budovami kláštera staly vynikajícím a dnes potřebným doplňujícím protějškem Staroměstské radnice.
Protože dosud nepadlo rozhodující slovo, zůstávají požadavky Klubu stejné
jako před dražbou:
- v dostatečném předstihu provedení archeologického průzkumu, o němž se
předpokládá, že přinese závažné poznatky o předgotickém osídlení tohoto
místa,
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- provedení hloubkového stavebně historického průzkumu,
- seznámení veřejnosti se záměrem využití a projektem rekonstrukce,
- důsledné sledování této akce magistrátem z pozice výkonného orgánu státní památkové péče.
Klub Za starou Prahu nabízí prostřednictvím svých odborníků poskytnout
kdykoliv technickou, umělecko historickou a jinou konzultační pomoc.

3C
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Zpráva o průběhu veřejné diskuse dne 7,11.1993 na
filosofické fakultě University Karlovy na téma
"Vztah státu k národnímu kulturnímu dědictví"
Kateřina Finková
Obavy odborníků z toho, že prodej v dražbě nezaručí bývalému kostelu sv.
Michala důstojné využití a existenci, poprvé pronikly na veřejnost po tiskové
konferenci v Týnské škole, která proběhla týden před aukcí. Předcházelo společné prohlášení rektora University Karlovy Dr. Radima Palouše, ředitele Státního ústavu památkové péče, Dr. Josefa Štulce, a ředitele Ústavu dějin umění
AV ČR, Dr. Vojtěcha Lahody, CSc., ve kterém požadovali zrušení prodeje a vypsání konkursu na využití památky. Se stejným požadavkem vystoupili krátce
na to studenti dějin umění fakulty filosofické a architektury ve svém " Otevřeném dopise" adresovaném ministru kultury a vládě, Národní knihovně a aukční
agentuře Gavlas. Praví se v něm: "...vzhledem k současné praxi máme oprávněnou obavu, že po dražbě bude objekt vydán libovůli nového majitele... Proto
za jediné možné řešení dané situace považujeme vypsání konkursu s pevně
stanovenými podmínkami rekonstrukce a využití objektu ". Studenti vystoupili se svou výzvou velmi důrazně, aktivně ji obhajovali a prosazovali. Tak se
stalo, že jejich hlas byl účinnější, než osobní dopisy významných osobností
vědeckého života. Důkazem toho, že nešlo o planý poplach a celá věc nebyla
jen okrajovou záležitostí, byla jak velká odezva v tisku a na veřejnosti, tak i
další události, které bezprostředně následovaly. Klíčovým momentem byla
bezesporu veřejná diskuse na akademické půdě, kterou zorganizovali studenti
dějin umění FF UK.
Diskuse proběhla 17.11.1993 ve velké aule filosofické fakulty university za účasti předních historiků umění, odborníků z oblasti památkové péče a odpovědných zástupců státní správy. Na programu jednání, které se přihlásilo k tradici
universitních odborných disputací, byly tyto hlavní body:
1. nedořešený případ kostela sv.Michala na Starém Městě pražském
2. novela památkového zákona
Studenti iniciovali toto setkání, aby umožnili široce založenou diskusi se
zástupci ministerstva kultury a státní správy. Toto setkání nemělo mít konfrontační ani manifestační charakter. Mělo poskytnout platformu pro potřebnou diskusi a spolupráci všech stran. Řízení diskuse se ujal Prof.Dr.Jaromír
Homolka, děkan filosofické fakulty.
Na úvod vystoupil Dr. Ivo Kořán a vyjádřil za shromážděné odborníky obavy o další osud kostela sv. Michala. Ing. Dr. Jan Muk znovu zdůraznil vysokou
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uměleckou a historickou hodnotu objektu, nastínil stavební vývoj a zvláště
upozornil na cenné detaily výzdoby - plastiky z doby Karla IV., které mohou
být v budoucnu odhaleny. Velká hodnota památky byla v tomto celém případě
vůbec málo vyzdvihována, je třeba o ní stále mluvit a " dostávat do vědomí a
svědomí" lidí. Ve stejném stavu ba horším byly svého času i Anežský klášter a
kostel sv. Mikuláše a přesto se nalezla vůle k důstojné obnově a využití.
Primátor města Dr.Jan Koukal kladl ve svém příspěvku důraz na osobní svědomí a odpovědnost jedince - vlastníka při zacházení s památkou. Tuto osobní
zodpovědnost nemůže nahradit žádná obecná skupina dozorců. To, že kostel
přejde do soukromých rukou je prý v současné době nejvhodnější způsob jeho
záchrany. Náměstek ministra kultury, Dr. Ladislav Kratochvíl, dodal, že v současné době existuje dostatek nástrojů ke kontrole vlastníka a vyjádřil osobní
přesvědčení, že ať objekt získá kdokoli, způsob jeho využití bude odpovídat
charakteru památky. Snahy po záchraně kulturního dědictví se musí napřít
komplexně, nejen na jednotlivosti. Náměstek Kratochvíl zároveň připustil, že
veřejný zájem na výstavbě depositáře Národní knihovny při rozhodování v tomto případě převýšil zájem na tom, aby tato památka zůstala ve státním vlastnictví.
Z další diskuse k tomuto bodu vyplynul závažný fakt, že podmínky památkové ochrany objektu, které vypracoval Pražský ústav památkové péče, nebyly
při aukci dostatečně prosazovány. Stanovisko Pražského ústavu památkové
péče, které doporučuje zcelení barokního prostoru vybouráním dodatečně
vložených pater, bylo sice obsaženo v dodatku aukčního katalogu, objekt byl
však při prodeji nabízen jako čtyřpodlažní. Koupí-li nový majitel objektza značnou cenu jako patrový , nelze prý po něm dodatečně chtít odstranění těchto
pater.
V druhém bodě diskuse se hovořilo o novele památkového zákona, kterou
vypracovalo ministerstvo kultury. Doc. Dr. Mojmír Horyna přednesl precizně
formulované a odborně fundované připomínky. Odborníci z katedry dějin
umění FF UK a z Ústavu teorie a dějin umění AV, poté nabídli odbornou pomoc při vypracování památkového zákona a ministerstvo kultury o tuto spolupráci projevilo zájem. Účastníci se dohodli na vytvoření komise odborníků
jako poradního sboru ministerstva kultury pro vypracování další novely památkového zákona.
Hlavním přínosem a výsledkem diskuse na universitní půdě byla právě dohoda o ustavení komise jako předznamenání budoucí spolupráce.
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Několik připomínek ke zvyšování hladiny zástavby
v Pražské památkové rezervaci
PhDr. Jindřich Noll
Památková péče v Praze zaznamenala v posledních čtyřech letech narůstání
některých okruhů problematiky, s nimiž se musí vyrovnávat. Zajisté již v předcházejícím období se setkávala s podobnými případy, ovšem spíše ve stádiu
latentním. Byly, pravda, vždy snahy o získání dalšího podlaží - většinou ovšem
vestavbou do krovu, někdy zřízením mansardy - to však nedocházelo ke změně výšky hřebene střechy a tím výškových poměrů. Věčným problémem byla
i práce stavebních truhlářů s nedostatečným nástrojovým vybavením, což přinášelo při výměně otvorových prvků ochuzení profilace článků a změnu pojednání povrchu, jež měnily celkový charakter oken a dveří. K těmto známým
a přetrvávajícím jevům se připojuje náhrada otvorových prvků za dovážené,
jež svým charakterem, Členěním a celkovým pojednáním i detaily, zejména
kováním, vnášejí do pražského prostředí neorganické a cizorodé prvky. Zvláště
se tato výtka týká aplikace plastových oken a dveří. Závažným problémem
právě v dnešní době stavebního ruchu v oblasti nevratných nebo obtížně vratných změn jsou zásahy do výškových poměrů staveb - změny střechy, zvedání
krovů, nástavby, novostavby využívající intenzivněji prostor staveniště. Ani
takové zásahy v Pražské památkové rezervaci nejsou nic nového - připomeňme v této souvislosti dispečink Dopravních podniků na Bojišti nebo budovu
někdejšího Rudého práva na Florenci. Obě jmenované stavby jsou však v okrajové části památkové rezervace, třebaže se v jejím celkovém obraze uplatňují
značně rušivě. Linie jejich předchůdců se dá ostatně sledovat poměrně hluboko do 19.století, třeba k Schónovým domům na Klárově, k Malostranské záložně nebo k obestavění Václavského náměstí vícepatrovými domy. Situace je
oproti jmenovaným příkladům jiná v tom, jak se operuje i vyrovnáním výškové hladiny starších dvou- až třípodlažních staveb s budovaní z konce 19. a
počátku 20.století, majícími pět a více podlaží. Chtěl bych v této souvislosti
upozornit na tři příklady z poslední doby. Dva z nich se nacházejí na Novém
Městě, třetí je staroměstský. Každý z nich představuje nelehký problém, jejich
jednotící rysem je pronikavý zásah do památkové rezervace. První je připravovaná novostavba velké budovy na dolním Novém Městě, na místě bloku po
š p a č k o v ě d o m ě a dalších stavbách,mezi Petrskou a Klimentskou ulicí, jejichž zboření se nepodařilo zabránit. Budova, situovaná mezi kostel sv. Petra
na jihu a ministerstvo dopravy na severu bude na místo původní zástavby
o nejednotné výšce, vrcholící v hřebenu neobarokního Špačkova domu, tvořit
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kompaktní těleso sahající v plné výšce od bezprostřední blízkosti kostela sv. Petra až po Klimentskou ulici. Tím na severovýchodní straně pražské rezervace
vznikne velký stavební blok jako další výrazný novotvar: znemožní tak i zajímavý pohled na kostel od severu z dostatečného odstupu. Není třeba zabývat
se podrobně architektonickým řešením novostavby, jež poněkud odlehčí vertikalizace; její velkou hmotu však žádná povrchová úprava nebo architektonizace nepřiblíží ani charakteru zástavby předcházející, ani měřítku kostela a zvonice. Případem jenž je prozatím zastaven, je d ů m čp. 783-11. na Václavském
náměstí vedle Julišova hotelu. Dnešní dvoupatrový dům s nenáročnou řasádou ze šedesátých let minulého století v sobě ukrývá středověké jádro se studnou
a tvoří ve spodní části náměstí jediný příklad typu domu, jaké do osmdesátých
let 19.století tvořily běžnou zástavbu náměstí. Svoji dnešní podobu paradoxně
získal až roku 1932 po snesení třetího patra. Dům měl být nahrazen novostavbou s venkovním pláštěm ze skla a oceli, jež by svou nepřerušenou plochou
průčelí měla přesahovat i ustoupení horní části Janákovy budovy, Julišova
hotelu, a vyklenutou střechou by ji opticky přesahovala při pohledech z náměstí. V rámci přípravy této akce bylo zrušeno i prohlášení domu kulturní
památkou. Uskutečněním novostavby by došlo ke zvýšení o nejméně čtyři podlaží, takže mezera mezi ní a Stýblovým domem (Alfou) by přímo vyzývala
ke zvýšení hotelu Adrie na obdobnou výšku pro vyrovnání výškové hladiny.
Třetí případ tvoří zásah velmi citelný k němuž dochází v době přípravy sborníku v samém jádře rezervace na Starém Městě. Jde o dům č p . 7 1 3 - 1 . v Dlouhé
ulici 34, sousedící s historizujícím YVohankovým činžákem, jehož štítová zeď se
zvedala přímo nad střechou domu. Nenápadný patrový dům se středověkým
jádrem, upravovaným v 18. a 19.století do podoby známé z doby před zahájením stavebních prací, získal mocný investor - jeden z pražských finančních ústavů. Aby "efektizoval" toto nesmírně hodnotné místo, rozhodl o zvýšení domu.
Návrh byl zpracován v několika alternativách architektonické úpravy průčelí
nástavby při dané dispozici a konstrukčním systému. Jest se co obávat, že schválením nástavby památkového objektu (dům je zapsán v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek pod rejstříkový číslem 377), přímo na Starém
Městě, došlo k nebezpečnému precedentu pro další postup nezodpovědných
investorů při zhodnocování pozemků v centu Prahy . V této souvislosti považujeme za potřebné poukázat na to, jak zdařile Josef Gočár ve dvacátých letech
zvýšil a rozšířil historickou budovu pro peněžní ústav, ustoupenou novostavbou odsunutou do ulice, do druhého plánu (úprava Sweerts-Šporkovského paláce v Hybernské ulici pro anglo-českou banku v letech 1923 až 1924). Má-li
Praha zůstat památkovým celkem - světovou památkou UNESCO - vyžaduje si
také specifický přístup investorů a architektů, obsahující alespoň minimální dávku pokory před takovýmto výtvorem předchozích generací.
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Problém dopravy v Praze
Ing. Jiří Novák
Většina velkoměst má dnes těžkosti s dopravou. Praha, díky velkorysé politice Karla IV., byla městem, které 500 let nepociťovalo potřebu větších dopravních staveb. Systém, který vyhovoval pro chodce a potahy však pro motorovou dopravu nestačí. Naštěstí většina obyvatel si uvědomila, že je třeba využít
tu dopravu, která klade minimální nároky na dopravní plochy a při svých
cestách - zvláště do historického jádra Prahy - používá hromadnou dopravu
v daleko větší míře než je tomu v jiných městech světa. Tak Pražané chrání své
město, světovou kulturní památku, daleko zodpovědněji než tým odborníků
zabývajících se Prahou.
Přesto existuje celá řada opatření, která by mohla ještě více pomoci. Jedná se
0 zjednosměrnění ulic, znemožnění průjezdu historickým jádrem, omezení doby
parkování ve středu města, ztížení příjezdu do centra a naopak upřednostnění
výjezdu (signalizací či kapacitou tras). Dále je třeba v historickém jádru omezit
ty činnosti, které kladou na dopravu zvýšené nároky (prodej hutnických výrobků, oken, dveří, nábytku a pod.). Nezbytné je udržet v historickém jádru vyšší
procento bydlení, než je tomu v moderním centru. Bydlení má totiž malé nároky na dopravu ve vztahu k užitkové ploše podlaží. S tím souvisí i snahy vymístit organizace s vysokými nároky na dopravu do nových oblastí rozšířeného
centra jako jsou Holešovice, Pankrác, Smíchov, Vinohrady, případně Žižkov. Aby
se snížil komerční tlak, nelze do centra zavést další linku metra, ale spíše posílit
trasy atraktivní hromadné dopravy do výše jmenovaných oblastí. S tím souvisí
1 snahy o rozšíření železniční stanice Praha - Holešovice a napojení této stanice
na vysokorychlostní trať. Praha, tento kulturní skvost, vsazeny' do zvlněného
reliéfu vltavského meandru, neumožňuje mnoho dopravních řešení běžných
jinde. Kromě toho samo historické jádro přesahuje svými rozměry docházkovou vzdálenost z okraje. Klub Za starou Prahu se snaží, aby byla po dokončení
východního okružního propojení dobudována severozápadní část vnějšího okruhu, včetně mostu v Suchdole a dokončeno tak okružní propojení kolem města.
Teprve pak je možné řešit další komunikace ve městě. Především se jedná o citlivé napojení Strahovského tunelu, tak aby nevznikl další severojižní průtah
městem se všemi známými negativními důsledky. Jižní propojení v oblasti Výtoně přes Vltavu je nutno odmítnout. Trasa vede přímo centrální zónou Smíchova a těžko větratelným Nuselským údolím. Její posunutí jižním směrem však
naráží na otázku zachování jedinečné celistvé vodní plochy Vltavy při pohledu
z Vyšehradu.Severní propojení z Vysočan do Břevnova je problematické, může
ohrozit zeleň v Trojské kotlině a kromě toho svádí průjezdovou dopravu do bu30

doucího moderního centra města - do Holešovic. Na západě města lze doporučit propojení zdejších sídlišť trasou od Suchdola přes most u Jenerálky nad Šáreckým údolím, s krátkým úsekem pod Petřinami, kolem Jihozápadního města a
mostem přes údolí Dalejského potoka do oblasti Barrandova.V každém případě je nutné dobudovat v plném rozsahu kapacitní vnější okruh, s napojením
na všechny stávající i plánované dálniční a další velkokapacitní silniční tahy.
Obce, které dnes proti této stavbě protestují, zapomínají že si tím blokují budoucí výstavbu významných obchodních a provozních aktivit, jako jsou velkoobchody, motely, skladové prostory a pod. Ty by zvýšily zisky a zaměstnanost
v těchto lokalitách. Pro návštěvníky Prahy je třeba vybudovat na okraji města
u stanic metra rozsáhlá záchytná parkoviště včetně doplňkových služeb. Pro příměstskou dopravu je vhodné využití železnice s pravidelným a četným intervalovým grafikonem. Ta umožní rychlé spojení z pražské aglomerace diametrálně
přes centrum, případně i tangenciálně. V poslední době se objevily úvahy o zavedení mýtného za vjezd do historického jádra Prahy. Bude-li vypracován nenáročný způsob provedení tohoto záměru, je třeba tuto myšlenku jedině podporovat.
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Pražský uliční interiér
JUDr. Zdeněk Dušek
Každé město má svoji zvláštnost, která upoutá návštěvníka hned při prvním
setkání a zafixuje se natrvalo do paměti svým charakteristickým znakem. Pro Prahu je to nepochybně barevná mozaika chodníkové dlažby. Malé různobarevné
obrazce z kostek sliveneckého mramoru ztratily v minulé epoše hodně na své
kráse. Neustálé výkopy a překopy při opravách podzemních sítí rozrušily původní povrch ulic i chodníků natolik, že se správci pražských komunikací ani
nenamáhali s vrácením dlažby do původního stavu. Při zahrnování výkopů
spolu s hlínou zmizely v záhozu i tisíce kostek a vzniklá rýha se s menším či
větším zpožděním zalepila dehtovou či asfaltovou drtí, aby se v horkých letních dnech nelepila na podrážky. Vůbec byla dlažba městu na obtíž. Rádo sejí
zbavovalo prodejem stavebníkům rodinných domků na podezdívky a ploty a
byla dokonce i výhodným exportním artiklem za tvrdší valutu. Jak ale vypadala pražská dlažba v minulosti si můžeme ověřit na několika čtverečných metrech, jež zůstaly na památku u viničného sloupu na nároží Křížovnického kostela. Ovšem typická pražská mozaika se datuje až ze zlomu století, kdy Praha
přerůstá ve velkoměsto, jež se chce co nejrychleji vyrovnat s jinými evropskými
metropolemi, především s Paříží. Ostatně Paříž, prožívající svoji nejslavnější
epochu - fin de siécle - byla vzorem nejen Evropě. Kdekdo bral si ji za vzor a
francouzský vkus v umění i v technickém pokroku a zejména v eleganci neměl
konkurenta.
Císař Napoleon III. dal prý odstranit dlažbu pařížských boulevardů a nahradit ji asfaltem, aby svým náladovým Pařížanům znemožnil stavět barikády. Spíše je tato změna dílem ředitele výstavby nové Paříže, barona Haussrnanna, uvažujícího praktičtěji. Vyasfaltovaná vozovka lépe tlumila hluk ocelových obručí kočárů a drožek i nepříjemný klapot tisíců koňských kopyt. Hladký povrch umožnil spláchnout nepříliš vábné zbytky koňských sil proudem
vody ze Seiny. Pro elegantní město to bylo jistě příjemnější a pro metaře pohodlnější.Nové čtvrti pražské, zejména Vinohrady, byly malou Paříží se širokými
ulicemi a chodníky, které fantazie dlaždičských mistrů dokázala vyzdobit nejrůznějšími ornamenty. Mozaika rychle pronikla i do uliček staré Prahy a kočičí
hlavy mizely na skládkách a v základech nových domů. Drobná dlažba má své
výhody a nevýhody. Je rozhodně přijatelnější pro uliční zeleň. Voda proniká
ke kořenům a více než třetina se vsákne do půdy. Za pár minut po dešti je chodník jen vlhký a naprosto schůdný. Nerovnost kostiček vytváří pod podrážkou
potřebnou dilataci, takže se boty nepromáčejí. Má ovšem svá úskalí v četných
mezerách, zvyšujících prašnost a je nástrahou pro jehlové podpatky dámských
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lodiček. Ale už před 40 leh' trápila údržba a zádlažba nových chodníků pražskou
radnici. Nedostatek dlaždičů nestačil pokrýt potřebu města a tak kdosi přišel
s dobrým nápadem. Sestavil z kostiček pomocí cementové kaše malé dlaždice,
cca 20 x 20 cm, ze kterých se daly sestavit nejrůznější vzory. Prakticky to vyzkoušel na konci Karlovy ulice před prodejnou známého antikvariátu, kde je
několik čtverečných metrů takto sestavené mozaiky. Chodíme tam po ní více
než 30 let a je v naprostém pořádku a snad si ani nikdo nepovšimne, že jde po
prefabrikovaných dlaždicích. Je podivné, že tento způsob nebyl i přes nesporné
výhody více využit. Dlaždice omezí počet spár, sníží i prašnost a vyhoví módě
dámských bot. Také betonáři přišli s náhražkou jež imituje zádlažbu z kostek.
I ve vnitřní Praze byly takto vydlážděny chodníky poblíž Václavského náměstí.
Má to něco z původní zádlažbv, ale jednotvárná šeď nenahradí mozaiku přírodního materiálu a beton má poměrně krátkou životnost. Asfaltované chodníky si rovný povrch dlouho neudrží. Plocha se časem propadá a deformuje při
zajíždění zásobovacích vozidel. Četné proláklinv vytvářejí za deště louže, ve kterých se drží voda. Po výkopech se již kupodivu nikdy nepodaří obnovit původní jednolitou plochu. Asi se budeme muset smířit s asfaltovanými ulicemi, ale
chodníky bychom si měly zachovat i za cenu kompromisu, že budou používány prafabrikované dlaždice, složené z barevných kostek. Pražská mozaika je
zafixována v paměti několika generací a spolu s původním technickým vybavením - historickými kandelábry, litinovým zábradlím pražských nábřeží-je nejtvpičtějším znakem uličního interiéru. Bohužel i zde byly napáchány v minulých letech nesmírné škody. Zatím co jiná města nahrazovala původní technické
vybavení ulic kopiemi, u nás se lehkomyslně experimentovalo s kombinací zářivek zavěšovaných na laně mezi domv, upevňovaných ve vějířích na kandelábry nebo na trubková ramínka trčící ze zdi domů. Masivní litinové sokly a výzdoba stožárů postupně mizeli v pecích kladenských železáren, jež vykazovaly
rekordní výrobu železa na hlavu jednoho obyvatele. Na jejich místo nastoupily
laminátové skořepiny, umělý kámen a naposledy typizovaná bandaska, odlitá
z hliníkového odpadu. Dávno se vytratily lité ozdobné tabule označující stanice
elektrické dráhy. Mladší generace si tuto devastaci uvědomují jen při prohlížení
starých fotografií městského uličního interiéru. Vrátit městu tvář jakou mělo
před desetiletím nebude levnou záležitostí. Obnova si nepochybně vyžádá značnou částku, ale neměli bychom dopustit, abv natrvalo zmizel typický obraz Prahy.
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Restaurování čtyř portrétů panovníků z prelatury
kláštera v Břevnově
Vera Dědičová, akad. malířka
Současná velká rekonstrukce areálu kláštera v Břevnově zahrnula též opravu
malířské výzdoby v jeho četných prostorách. Jednotlivé místnosti s nástěnnou
výmalbou pod rukama restaurátorů získaly původní vzhled. Nádherná freska
na stropě hlavního sálu barevně září vedle bohaté štukatury.
V tomto hlavním sále jsou nad krby umístěny velké závěsné obrazy zpodobňující Marii Terezii a jejího manžela Františka Lotrinského. Tato rozměrná plátna
jsou doplněna ještě čtyřmi menšími portréty panovníků habsburského rodu
v supraportách nad vchody do sálu. Nad každou nikou s obrazem je kartuše se
jménem. Jsou to Ferdinand III., Leopold I.Josef I. a Karel VI. Tyto malby byly
doposud víceméně opomíjenou součásti výzdoby sálu. Většina autorů zabývajících se klášterem v Břevnově tyto obrazy považuje za dílenskou práci. Malíře
J.G.Auerbacha uvádí pouze jako autora dvou velkých podobizen Marie Terezie a Fr. Lotrinského. Malíř i obrazy jsou zmiňovány například v knize Ve znamení břevna a růží M.Vilímkové a P.Preisse na straně 260: "Proměna sálu prelatury v "císařský" nastala již roku 1743 zřejmě jako výraz oddanosti novému
císařskému páru, když jeho representační podobizny namaloval za 320 zlatých Jan Bohumír Auerbach (1697-1753), od roku 1730 malíř dvorní a od roku
1750 člen akademie umění ve Vídni. Obřadné, tuhé a konvenční portréty s hlavním důrazem na bohatě zřasená roucha a draperie působí v Břevnově jako cizorodý prvek."
V poznámce téže knihy je ještě věta: "Auerbachovy se tu přičítají i čtyři menší
portréty nad vstupy, podstatně však slabší, nanejvýš dílenské".
V knize O.J.BIažíčka, J.Čeřovského a E.Pocheho Klášter v Břevnově na straně 35 čteme: "r.1753 - před návštěvou panovníků příštího léta, velký sál prelatury vyzdoben podobiznami Marie Terezie, Františka Lotrinského a čtyřmi
menšími portréty habsburských vládců, vesměs z ruky dvorního malíře Johana Gotfrieda Auerbacha."
Zastavme se proto u těchto čtyř obrazů podrobněji. Výsledek restaurování
může mnohdy pozměnit, alespoň částečně, názor na některé dílo, neboť technický stav památky může někdy zcela změnit a silně ovlivnit její vnímání. Nánosy času a degradace vlastní hmoty díla zkreslí celé vyznění obrazu. Zdá se
že právě tyto čtyři podobizny jsou toho důkazem. Zmiňme se tedy podrobněji
o stavu maleb před započetím restaurování. Na první pohled se obrazy, ještě
na místě nade dveřmi, jevily jako bezbarvé, šedé, popraskané a snad i přema-
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lované, bez rozeznatelných detailů a naopak s řadou poruch a defektů. Svěšení
se stěny muselo být provedeno velmi opatrně a přeprava autem zajištěna ve vodorovné poloze, neboť soudržnost oddělující se barevné vrstvy od plátna i zlacení od dřeva na rámech bylo taková, že každý větší otřes mohl způsobit odpadnutí částeček malby či polychromie. Všechny čtyři obrazy mají shodné
rozměry 77 x 98 centimetrů, rámy pak 98 x 121 centimetrů. Tyto olejomalby
na plátně byly před započetím práce téměř ve stejném stavu. Jako podklad malíř zvolil jasně červenou vrstvu nanesenou na podkladové plátno. Dva z obrazů, které byly provedeny ve tmavších barvách (Leopold I., Ferdinand III.) byly
protkány jemnější krakeláží a celkové provedení malby je hladší než u zbývajících dvou podobizen. U všech čtyř portrétů byla barevná vrstva silně přeschlá a rozpraskaná. Částečky malby se oddělovaly od plátna a na četných
místech barevná vrstva již dříve odpadla. Povrch obrazů byl znečitelněn silnou vrstvou prachu a nečistot. Slabší laková vrstva byla značně zvětralá a zakalená. Podkladové plátno částečně zvetšelo, ale udrželo si soudržnost. Jeden
z obrazů byl v dolní části proražen (Ferdinand III.),další dva znečištěné bílou
barvou.
Spodní napínací rámy jsou silně a pevně, postrádaly však potřebnou profilaci na okrajích. Nejsou klínové. Plátno maleb na ně bylo přichyceno dlouhými
kovanými hřebíky, které odpovídají době vzniku obrazu. Ozdobné rámy jsou
profilované, zlacené. Podkladem pro zlaté plátky byl ve slabé vrstvě položený
červenohnědý bolus. Kombinace matných a lesklých částí je doplněna puncováním , které vytváří ornament)'. Všechny rámy byly značně poškozeny. Polychromie byla z jedné třetiny uvolněna a odpadávala. Asi 30 % plochy polychromie odpadlo již v minulosti. Svědčilo o tom silné zaprášení a množství
nečistot usazených na obnaženém dřevu rámu. Rovněž na zlacení bylo množství
kapek bílé barvy a mušince. Stopy po barvě byly v minulosti odstraňovány a
zlatá folie zde byla do široka setřena až na červený podklad, místy až na křídování. Na jednom z rámů chyběla i část vnitřní lišty. Zde byl také zjištěn červotoč. Celkově bylo zlacení všech rámů dosti odřené, poškrábané, popraskané a
rozlámané.Postup při restaurování byl následující: Obrazy byly zajištěny přelepem a sejmuty z napínacích rámů. Bylo shledáno, že kované hřebíky jsou
zřejmě dobové a plátno nebylo nikdy z rámu sejmuto a znovu napínáno. Rubová strana byla zbavena prachu a nečistot. Do zajišťujícího voskového přelepu bylo přidáno několik kapek levandúlového oleje, aby se dosáhlo lepšího
zvláčnění přeschlé barevné vrstvy a jejího lepšího vyrovnání při následném
nažehlování na nové plátno. Malba zpevněná voskopryskyřičnou směsí, které
bylo užito pro rentoaláž obrazů, byla zbavena přelepu. Terpentýnem byly odstraněny nečistoty z plochy maleb. Prohlídka v UV světle ještě před započetím práce neukázala žádné pozdější zásahy na obrazech. Průběžná kontrola
během čištění zjistila místa se silnějším lakem v místech, kde se nacházejí lazu-
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ry. Očištěné malby bvly vytmeleny v místech chvbčjící barevné vrstvy. Menší
rozestoupení malbv v pozadí nebyla tmelena, neboť by tak došlo k úplnému
zalepení reliéfu plochy barevné vrstvy, který vzniká během stárnutí obrazu a
v kontextu s ostatními, krakeláží poznamenanými částmi malby bv mohla tato
místa působit nepřirozeně. K zcelující retuši bylo užito akvarelových barev.
V místech, kde bvlo nutné doplnit větší část malby je retuš mírně světlejší a
čárková pro možné odlišení od originálu. Do laku pak byly na závěr na některých místech akvarelové retuše doplněny lehkou lazurou z odsátých olejových
barev.Závěrečnv lak je polomatný s přídavkem běleného včelího vosku. Napínací rámv byly zbaveny vrstvy nečistot a upraveny na okraji profilací.
Polychromie ozdobných rámů byla upevněna. Po té bylo možné přistoupit ke
zpevnění a slepení rozestupujících se částí rámů. Při snímání usazených nečistot z povrchu zlacení bylo nutno postupovat velmi opatrně, neboť zvláště na
mat zlacené části jsou velmi citlivé a již v minulosti bvly značně setřené. Po očištění byla výletovými otvory po červotoči vpravena konzervační látka a pak doplněna chybějící část lišty. Chybějící části polychromie bylv vyplněny křídovým
podkladem, vybroušeny a pokrvtv vrstvičkou bolusu odpovídající barvy. Na nově připojené liště byla provedena rekonstrukce zlacení ve všech vrstvách. Defekt}' byly retušovány plátkovým zlatem. Původní vzor ornamentu, který se
na mnoha místech nedochoval, byl přenesen z ostatních částí rámu, rozvržen a
pomocí kovových raznic rekonstruován tak, aby nově zlacená místa se lépe vizuálně spojila s originálem. Při opravě bylo respektováno staré zlacení.

Josef I. - stav před restaurováním
36

josef l. - stav />(> restaurování

Po dokončeném restaurování se obrazy, pro diváka znalého stavu před opravou, staly jinou záležitostí. Nejen barevnost, ale i provedení detailů tváří, rukou
i šatu, prozrazují jistou ruku zkušeného
portrétisty. Velmi cenné je i to, že malby
přežily až do dneška bez oprav a pozdějších doplňků. Relativně špatný výchozí stav obrazů se ukázal nakonec být
výhodou, neboť nebylo třeba prokazovat a zdlouhavě odstraňovat přemalby,
staré tmelení a pod.

Leopold I. - šlím po restaurování

Karel VI. - stav po restaurování
I zástupci památkové péče byly obrazy při předávání zpět do objektu kláštera shledány jako malby kvalitní, s možností připsat jejich autorství vídeňskému dvornímu malíři Auerbachovi. Bohužel ani jeden z obrazů nebyl signován.

Ferdinand lil. - stav po restaurování
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Restaurování a rekonstrukce sochy sv. Barbory
na Pražském hradě
Jan Bradna, akad. sochař
Jiří Novotný, akad. sochař
Při své restaurátorské činnosti na Pražském hradě jsme byli v roce 1986 pověřeni restaurováním torza sochy sv.Barborv. Socha je umístěna nad Opyší
na ohradní zdi vedle domu, který stojí před Černou věží. Toto její umístění není
původní. Stávala na místě, kde byli mečem popravováni šlechtici. Přesná doba
vzniku sochy ani její autor nebyli zatím zjištěni. Obecně je uváděno 17.století, podle našeho
názoru asi okolo jeho poloviny. Socha nikdy
nepoutala přílišný zájem návštěvníků. Snad jen
svou sešlostí a novější hlavou, která ji viditelné
posunovala do jiného , pozdějšího slohového
údobí. Technický stav sochy byl velmi špatný.
Původního povrchu bylo zachováno asi 40 % ,
hlavně v partiích okolo pasu levé nohy, v zádech a věži. Zbytek tvořily druhotné vysprávkv z
umělého nebo přírodního kamene. Původní
povrch niodelace ztrácel téměř svou modelační souvislost a jako celek působila socha zcela
nesourodým dojmem. Památkovým a restaurátorským záměrem bylo maximálně zachránit
původní části sochy, nové doplňky neodstraňovat a galerijní retuší bez velkých doplňků
pouze v daných možnostech zcelit tento nesourodý stav do přijatelnějšího technického a výtvarně estetického tvaru. Prvým úkolem vlastního restaurování bylo lokální zpevňování narušeného autentického povrchu kamene, který
opadával i při dotyku štětcem. Po zpevnění Silgelem JEM-20 mohla být socha jemně a opatrně čištěna a omývána. Modelační plastická retuš
byla prováděna tmelem z umělého kamene s
minerálními pojítky. Druhotná hlava (dobový
Sv. Barbora - slav před restaurováním, 1986
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kamenický doplněk) bvla nasazena mimo osu. Abychom alespoň zčásti vyrovnali toto vychýlení, doplnili jsme částečně u krku draperii, zdůraznili spínací
sponu pláště jako jistý vyrovnávací bod a doplnili splývavé záhyby draperie.Vysekaná lůžka a jejich hrany po již neexistujících kamenných doplňcích jsme ponechali v původním slávu, nebo spíše retuší tyto dřívější ryze technické zásahy
výtvarně zhodnotili. Nevýraznou plochost modelace a její nesourodost jsme
retušovali záměrně komponovanou barevnou lokální patinou. Tímto záchranným restaurátorským kompromisem skončila tato etapa práce. Další zajímavý
vývoj nastal, když další rok při
stavebních pracích na Pražském
hradě byla nalezena na půdě jednoho domu rozpůlená kamenná
hlava ženv s náznakem korunky.
Průzkumem a rozborem se ukázalo, že je to původní hlava restaurované sochy sv. Barbory.Snad jen výjimečně zažijí restaurátoři takové štěstí, že mohou na zdánlivě již bez další perspektivy uzavřené práci pokračovat dál. S maximálním ohledem k autentické hmotě kamene
byla na místě ze sochy sejmuta
sádro-lukoprenová forma, ze
které byly zhotoveny dva sádrové odlitky. Odlita byla i hlava ,
kterou jsme slepili a pracně doretušovalí. Jeden odlitek měl
sloužit jako pracovní model, druhý byl pouze dokumentační k
porovnávání původního stavu
při rekonstrukčních pracích. Již
úplný začátek práce na rekonstrukci byl v dobrém smyslu
šokující. Na pracovním odlitku
jsme odřízli hlavu a jen zkusmo,
na tyč vsunutou do duté sochy,
jsme posadili odlitek původní
hlavv. Socha se v tomto okamžiSv. Barbora - stav
po restaurování, 1987
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ku proměnila. Ze zkomoleného tvaru sochy se náhle zrodila socha zcela jiná,
přímě a jasně komponovaná. Když jsme dále z bílého plátna a papíru zkusmo
nakomponovali chybějící ruce, bylo nám jasné, že i jen toto rychlé aranžmá naznačuje posunutí sochy významově dál. Draperie roucha i hlava nyní jasně vynikly ve svém antikisujícím ovlivnění. Bylo jasné, že pro rekonstrukční práce
musíme pátrat po veškerých dokumentačních materiálech. Zjistili jsme, že dům
vedle sochy a pozemek okolo patřil v minulém století Klárovu slepeckému ústavu. I když jsme ve Státním archivu prohlédli veškeré dochované archivní materiály tohoto ústavu, nenalezli jsme žádný kresebný nebo fotografický dokument.
Ani žádný soupis nebo popis nemovitosti. Také žádné účty za případnou opravu. Na dobové fotografii v informativní knize o ústavu sedí slepí chovanci ústavu pletoucí košíky před zdí, kde ale bohužel již není vidět její horní hrana. Laskavostí a pochopení Městského muzea jsme mohli vstoupit i do vitríny Langweilova modelu a s lupou prozkoumat patřičné místo. Socha v modelu původně dokumentována byla. Na zdi je ještě nakreslený sokl. Socha je ale odlomená a ztracená. Pouze v knize A. šorma "Ve jménu demokracie", Praha 1922,
je dobová fotografie sochy již bez rukou. Navíc fotografie vyvolává domněnku,
že tehdy existoval ještě jiný doplněk hlavy.Před započetím prací jsme pro orientaci na povrch odlitku vyznačili autentické části reliefu. Nejdříve jsme prováděli scelovací retuš a domodelování jasných neproblematických míst, později složitějších. Osvětlováním rasantním světlem a studiem modelu jsme přicházeli
na stále nové orientační detaily na povrchu a tak jsme mohli v práci pokračovat.
Například při náhlém prudkém osvětlení se objevila sotva znatelná linka spodní části odsekaného původního levého rukávu a tak bylo možno chybějící rukáv s rukou do kompozice sochy bezpečně zasadit. Tyto orientační detaily bylo
nutné ověřovat na originálu, který stále stál na svém místě. Po celou práci jsme
toužili mít sochy vedle sebe. Po celou tuto dobu pátrali pracovníci památkového odboru Pražského hradu ve svém archivu, až konečně byla jejich obětavá
snaha úspěšná. Byl nalezen negativ snad přímo terénní přípravné kresby pohledu k Černé věži od Vincence Morstadta, na které je i socha. Na této kresbě je
schematicky zachycen pohyb rukou i s atributy. S potěšením jsme zjistili, že rozpracovaná rekonstrukce rukou se shoduje s kompozicí na kresbě. Při hledání
soch sv.Barbory jako zdrojů dalšího poučení nás upoutala socha od F. Brokofa
z Karlova mostu.Zdánlivě zcela odlišná socha mohla nám po zrcadlovém převrácení obrazu posloužit zpětně jako inspirační zdroj pro dotváření sochy
z Opyše. Na další soše sv. Barbory na levé straně kostela P.Marie Sněžné, která
je ze dřeva a názorově velmi podobná, jsme našli poučení hlavně na šatu, který
je u všech těchto soch velmi podobný. Rekonstrukční doplňky jsme modelovali,
většinou přímo sádrou, menší detaily bílou pastelínou. Pouze ruce byly modelovány v hlíně, odlity do sádry a dále upravovány. Celá práce na rekonstrukci
byla usilovným zápasem o pochopení celé věci. Při dokončování rekonstrukce
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sochy se stále více ukazovalo, co nám bylo již dávno patrné: Že sochu dělal
sochař, který pracoval ponejvíce ve dřevě a v duchu chápání tohoto materiálu
také provedl sochu v kameni. Ze sochy je spíše tušit kmen stromu než blok
kamene. Po dokončení a schválení modelu bylo možno přikročit k sekání vlastní kopie z hořického pískovce. Práci provedl s naším dozorem a spoluprací mistr
uměleckého řemesla Jiří Diviš. Po vysekání kopie se bohužel nepodařil náš plán
- umístit dočasně ve vhodné prostoře na Pražském hradě originál, pracovní sádrový model, kopii a veškerou dokumentaci. Tím jsme chtěli presentovat postup
a vývoj celé práce. Tento záměr se přes snahu pracovníků pariiátkové péče nepodařilo uskutečnit. Kopie sochy byla osazena na místo a originál včetně sádrového modelu a dokumentačního odlitku uložen v hradním depositáři.
Přes všechnu péči a úsilí o dokonalý tvar cítíme při příležitostném pozorování a hodnocení díla potřebu provést snad další retuše. Doufáme, že čas dá i
tomuto novému dílu přirozenou patinu a socha se sžije.Při rekonstrukčních
pracech jsme do rukou sochy zhotovili pracovní maketu atributů - kalich a
mučednická palma. Nyní zbývá ještě tyto atributy v odpovídajícím dobovém
stylu a materiálu zhotovit a na sochu osadit.Doufáme, že rekonstrukce této
sochy vyvolá i zájem badatelů a užitá restaurátorská metoda bude zaznamenána jako jeden z možných pracovních postupů.
Mimořádná kvalita rekonstruované sochy nabízí otázku po jejím autorovi.
Zdá se nám, že pátrání bv se mělo soustředit směrem k J. J. Bendlovi.

3S
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Nové využití sklepů Juditiny věže pro výstavní účely
Ing. arch. Josef Hyzler
Politické změny na sklonku roku 1989 otevřely dveře i širším aktivitám Klubu Za starou Prahu. Jedním z takových záměrů je snaha reálně přispět k zpřístupňování památkového bohatství Prahy přímo v sídle Klubu.
Jedná se o dnešní polosuterenní prostory, z nichž větší sál je druhým podlažím tzv. Juditiny věže. Ta však stála již o více než půlstoletí dříve před slavným Juditiným mostem a byla jádrem městského opevnění Malé Strany při
řece. Druhou prostorou je přilehlá renesanční síň domu čp. 56-111. V době svého vzniku byla arkádovou chodbou otevřenou do dvora a spojovala dům s věží.
Obě tyto kdysi architektonicky monumentálně koncipované místnosti byly pozdějším vývojem degradovány na sklepy.
V současném stavu velká síň věže tvoří vysoký klenutý prostor se sníženým
koridorem při západní a jižní stěně ke zpřístupnění rytin na kvádříkovém zdivu. Interiér vykazuje analytické stavební úpravy po archeologickém průzkumu ze šedesátých let. Prostor je přístupný z východní strany a další někdejší
vstup s výklenkem z Mostecké ulice je zazděný. Předpokládá se ale, že bude
otevřen jako hlavní přístup pro veřejnost. Zde bude nutné připojit vyrovnávací schodiště. Prostor by měl být upraven ve vztahu k hlavnímu uvažovanému
exponátu, kterým je známý Hypšmanův model Malé Strany a Hradčan.
Druhá síň - bývala arkádovou chodbou - má dvě pole s křížovými klenbami
a renesančními pilíři se dvěma oblouky do dvora, které jsou dnes přezděny.
Do ulice jsou ve vyvýšené poloze dva okenní otvory. Patky kleneb a pilíře jsou
značně narušeny a je nutno provést jejich statické zajištění. Na vnitřní dvorní
stranu je třeba počítat s komunikačním vstupem mezi síní a terasou. Úroveň
podlaží obou síní musí být shodná, je třeba zde položit novou dlažbu a instalovat vhodné osvětlení. Tato síň bude rovněž využita jako výstavní prostor.
Jinak mezi citlivé detaily návrhu patří pojetí vstupního portálu, vyrovnávacího schodiště, sekundárního vstupu do dvora a nové prosklení oken.
Přes to, že daná situace neumožňuje komplexní rekonstrukci věže a přilehlého domu a není tedy možno zcela otevřít a prosklít arkádové stěny spojovacího křídla, je možno zde získat dva vynikající výstavní sálv, přímo na hlavní
turistické cestě. Dokud trvala nejistota ohledně vlastnictví domu, nebylo lze
začít s realisací. V této souvislosti vznesl Klub návrh, že by se stal garantem
této památkové stavby a převzal ji do vlastnictví.
Také ekonomická situace Klubu brzdí zahájení rekonstrukce. Potřebná částka
přesahuje totiž milion korun. Na restaurování vzácných rytin přislíbila prostředky
státní památková péče. Byly již také vypracovány plány studijního řešení.
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Pokládáme tyto naše snahy za přínos městu, neboť tyto prostory jsou dnes
kulturně nevyužity a svou historickou a uměleckou podstatou se vymykají
využití ekonomickému. Jejich rehabilitace umožní široké veřejnosti shlédnout
dosud prakticky neznámé rytiny z 13.století, mimořádný heraldický soubor z doby posledních Přemyslovců. Dále zde bude zpřístupněn model Prahy, vytvořený pod vedením arch. Bohumila Hypšmana. Klub jej nechal zhotovit ve třicátých letech, aby jednak dokumentoval tehdejší stav Prahy a jednak podpořil
nezaměstnané mladé architekty. A konečně pro výstavu z dějin Juditina a Karlova mostu je toto místo nad jiné vhodné. Pražská informační služba, která návštěvníkům ukazuje sousední vyšší mosteckou věž, bude moci zahrnout do svého prohlídkového okruhu i věž klubovní.
Klub Za starou Prahu záměrně udržuje základní členský příspěvek na výši
15,— korun, aby umožnil členství všem zájemcům a milovníkům Prahy bez
rozdílu, ale naléhavě žádá své členy, aby zvážili podporu tohoto usilování zvýšeným příspěvkem. Otevření přízemí klubovního sídla veřejnosti se pro Prahu
stane výjimečně přitažlivým přínosem.

Podlaží síní
Pohled z Mostecké ulice s novým vstupem
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Plán výstavních síní

A.
B.

Vstup do síní
Vstup do domu

IN MEMORIAM
Ing. František Petroušek
Čestný člen Klubu Za starou Prahu a jeho dlouholetý jednatel zemřel náhle
dne 21.října 1993. Jihočech rodem, spojoval v sobě vlastnosti svých krajanů,
houževnatou pracovitost, angažovanost a obětavost v práci pro společné úkoly. Po příchodu do Prahy pracoval ve Společnosti M. Alše, na přípravě oslav
jubilea Národního divadla i v Nadání Hlávkových. Do Klubu jej přivedl již
v rocel963 Dr. E. Svoboda a Ing. Petroušek i zde rozvinul bohatou činnost. Při vyhlášení Pražské památkové rezervace zorganisoval s Ing. Budinkou pro Klub
slavnostní představení Smetanovy Libuše v Národním divadle. Rozhodujícím
způsobem se podílel na vydávání klubovních Zpráv od r. 1970, jak prací redakční tak četnými Články. Na základě svých přátelských vztahů s J. Seifertem
a V. Kubaštou pro ně zajišťoval verše a kresby obou Mistrů. Těžce nesl nevšímavost naší veřejnosti i úřadů k pustnutí našich starých hřbitovů s devastovanými hroby významných osobností národa. V poslední době ho trápila starost
o to, kdo převezme práci na úkolech, kterým se svými vrstevníky věnoval tolik
úsilí. Neviděl kolem sebe potřebné mladé síly. Jeho odchod je pro Klub velkou
ztrátou, ale i výzvou k pokračování v usilovné práci pro město, které si zamiloval, výzvou k získávání nových sil pro tento krásný a věčný úkol.
J. Cejp

Miloš Endler, akad.malíř
Dne 17. října 1993 zemřel ve vysokém věku 90 let bývalý tajemník Klubu Za starou Prahu, ak. malíř Miloš Endler.
Do své funkce nastoupil počátkem 60. let na doporučení profesora Rokyty, v době, kd v sama existence Klubu byla vážně ohrožena. Zásluhou Mistra Endlera byly
obnoveny zájezdy po památkových objektech mimopražských, zejména v pohraničí. Ty, spolu s vycházkami a sborníkem, byly jedinou formou styku domácí rady
se členstvem. Sborník graficky upravoval a ilustroval právě Miloš Endlera z jeho
pera vyšla i nová členská legitimace s typickými siluetami mosteckých věží. Svou
prací navázal tak na tradici z doby před první světovou válkou, kdy tajemníky
Klubu byli malíři Bohumil Kubišta a Jan Zrzavý. Kromě práce v Klubu se Mistr
Endler věnoval i spolupráci s musei. Jako dobrý znalec historie často identifikoval osobnosti z neznámých portrétů v jejich sbírkách, mezi jinými i vlasteneckého
důstojníka Jeníka z Bratřic. Byl spoluorganizátorem spolku pro záchranu a obnovu starého Vyšehradu. Jako poslední správce Karáskovy galerie, zrušené počátkem 50 let, usiloval v roce 1968 o její navrácení do Tyršova domu. Jeho památka
bude trvale zachována v análech Klubu.
Zd. Dušek
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Jednatelská zpráva za rok 1992
"ř Ing. František Petroušek
Největší úkol v tomto roce, uvažovaná oprava Karlova mostu je zpracován
v samostatném příspěvku. Dále se domácí rada podrobně zabývala návrhem
urbanistické studie území pražské památkové rezervace. Při řešení je třeba vycházet ze zásady, že historické jádro a na něj navazující čtvrti mají stabilisovaný objem i téměř vyčerpanou kapacitu, kterou již nelze dále přetěžovat. Především Nové Město a část Starého Města jsou přehlceny administrativními a dalšími funkcemi, které vedou v mimopracovní době k umrtvování těchto městských částí. Zde je třeba výrazně podpořit funkci trvalého bydlení. Klub se
zabývá a stále vrací k řešení, jak uvolnit střed města od nekonečného proudu
vozidel, jež se valí po nábřeží soutěskou u Křížovníků a zúžením ulic Karmelitské a Letenské. S řešením levobřežní dopravy bezprostředně souvisí stavba
Strahovského tunelu, jehož trasa zpočátku vycházela z návrhu Klubu po opuštění neuvážené studie na tunel malostranský. Návrh Klubu byl projektanty posunut na západ. Zde je třeba velmi bedlivě studovat a zvážit jeho jižní vyústění
a to jako pokračování především komunikační na pravém břehu Vltavy v oblasti pod Vyšehradem a v Podolí. Podporujeme návrh na stavbu nových mostů
v této části Prahy a to takových, které se přizpůsobí terénu a nenaruší jedinečnou polohu Císařské louky a Vyšehradu. Nelze opomenout vleklou koncepci
přestavby železničního uzlu, která 40 let umrtvuje ohromné investice vložené
do Bránického viaduktu a do haly Hlavního nádraží.V další výstavbě metra
jsme navrhovali položit křížení stanic na Floru, neboť uvažované náměstí Míru,
či Hlavní nádraží by byly přehlcené. Vedle těchto nejpalčivějších problémů,
zabývala se domácí rada dalšími rovněž důležitými otázkami. Patří mezi ně
stav pražské dlažby. Rozhodně zastáváme požadavek, aby pro obnovu chodníků byl v maximální míře používán historický přírodní materiál s dodržováním historických vzorů. Rozhodně odmítáme názor, že stará mosaiková dlažba
se po rozebrání nedá znovu použít Většina kostek totiž končí ve výkopu a pak
se místo po původní dlažbě zamaže asfaltem.
Práce našich členů na II. Olšanském hřbitově stále dosahují pozoruhodných
výsledků. Situace na celé rozsáhlé ploše Olšan musí se stát prvořadým úkolem
nejen Správy hřbitovů pražských, ale i příslušných odborů magistrátního úřadu. Rozkrádání měděných a mosazných ozdob, uren a dokonce i okapních
žlabů kaplí se šíří a bude pokračovat, nebude-li vyřešena ochrana a zvlášť
postihy kriminálních živlů.
V uplynulém roce skončila velmi významná akce, kterou Klub mimořádnou
iniciativou technické komise vyvolal v život a zasloužil se o zdařilou realisaci
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- sanace Vyšehradské skály. Pracovní kolektiv, který práci zahájil pod hlavičkou státního podniku Armabeton, v těžkých podmínkách vybudoval složité
zařízení staveniště nad Vltavou a úspěšně rozvinul kotvení nejhavarijnějších
stavebních útesů nad hladinou řeky, privatisoval se do společnosti Geobet a
byl nucen z akce odstoupit, přes důrazné protesty většiny zúčastněných. I přes
nabídku odstupující firmy, že práce dokončí se slevou 10 milionů Kčs, za které
by bylo bývalo možno opravit řadu ohrožených památek Prahy, zvítězila lobby velkého stavebnictví a akci dokončil podnik Zakládání staveb.
Mezi obnovené vzácné památky patří nesporně dřevěný kostelík sv. Michala
v Kinského sadech. Na restaurování speciální firmou Kredit z Chebu uvolnil
magistrát finanční prostředky.
Častým námětem klubovních schůzí byla také Novoměstská radnice, Komenského škola na Žižkově či Vinohradská tržnice.
Na žádost náměstka primátora zapůjčil Klub plastický model Malé Strany a
Hradčan na výstavu "1 100 let architektury v Praze" v Hamburku a Frankfurtu. I v tomto roce pokračovaly Hovory o Praze, řízené Dr.H.Turkovou a pražské
vycházky, připravované Dr. J. Cejpem.
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