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: ZA STAROU PRAHU : 

NOVODOBÉ STŘEŠNÍ KREACE 
V POHLEDU Z ASTRONOMICKÉ VÉŽE KLEMENTINA 

Foto Michal Patrný, duben 2001 

V pohledu k Hradu dominuje šedá masa hotelu Four Seasons s řadou nezbytných 
satelitů. V popředí v Platnéřské ulici navíc pohled odhaluje půdní vestavbu důmyslně 

skrytou za atikou. Podobá se dvěma náhodně zaparkovaným maringotkám 
Se zpřístupněním věže Klementina už opravdu nikdo nepočítal? 

V pohledu k Staroměstskému náměstí se těsně pod věží skví bělostí řady avantgardně 

hranatých dvorních vikýřů nově upraveného Trautmansdorfského paláce. 
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Vážení členové a příznivci Klubu Za starou Prahu, 

první čtvrtletí roku 2001 bylo tak dramaticky nabité novými památkovými kauzami, 
že nám obsah tohoto čísla Věstníku vy kypěl pod rukama jak kaše v pohádce Hrnečku var! 
Proto jsme se také rozhodli raději vydat, i když bohužel s malým zpožděním oproti plánu, 

dvojčíslo plné žhavých aktualit, než si informace šetřit do čísla dalšího, ve kterém by již svoji 
aktuálnost pozbyly. 

Jak z dalších stránek poznáte, Klub Za starou Prahu nechce být planým kritikem 
a jen tak od stolu kibicovat do práce památkových orgánů. Odborností a profesionalitou jim 

chce být partnerem a spolehlivým spolupracovníkem, který díky své nezávislosti může 
i ve společensky komplikovaných situacích, a takové jsou skoro všechny hlavní památkové kauzy 

současné doby, vystupovat mnohem příměji (rozuměj: bez servítku). Nejsme totiž odpovědni 
žádnému zaměstnavateli a jeho výplatní pásce, ale jen Vám, našim členům a příznivcům. 
Vaše obrovská důvěra, podpora a zájem, které Klubu neustále projevujete, nás aktivizuje 

a motivuje naši práci. Nepolevujme, Praha nás stále potřebuje! 

Za Domácí radu Klubu Za starou Prahu 

Kateřina Bečková 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2001: 
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně 

Prof. ing. arch Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové 
Richard Biegel (jednatel), JUDr. Zdeněk Dušek, ing. Karel Fantyš, Marek Foliýn (pokladník), 

doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, Mgr. Kateřina Hanzlíková (tajemnice), ing. arch. Josef Hyzler 

(čestný předseda), doc. ing. arch. František Kasička, ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziege-

rová (správce knihovny), Michal Patrný (správce fotoarchivu), ing. arch. Milan Polívka, 

Ing. arch. Helena Polívková, ing. arch. Miloš Solař, doc. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, 

Jan Veselý (archivář), ing. arch Jaroslav Vokoun - členové 
Milan Patka, ing. Jitt Novák - revizoři 

Jednání Domácí rady Klubu, která se konají vyjma měsíců července a srpna vždy jednou za čtrnáct 
dní (sudý týden) ve středu od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu. 
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA ČERVEN A ZÁŘÍ 2001 
HOVORY O PRAZE 

293. 18. června 
Aktuality Klubu Za starou Prahu 

Informují členové domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 v Národním 
domě na Smíchově, v klubovně ve druhém patře, vchod ze Zborovské ulice č. 9 (výtah). 

Pondělí od 18 hod. 

294. 24. září 
30 let Hovorů o Praze 
Slavnostní večer k výročí 

PhDr. Helga Turková a její hosté 

Od září se budou přednášky konat ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea 
v zasedací síni hlavní budovy Národního muzea v Praze 1 na Václavském náměstí. 

Věříme, že tato změna bude vzhledem k snazší dostupnosti metrem přivítána pravidelnými 
návštěvníky Hovorů kladně. Pondělí od 18 hod. 

Data podzimních Hovorů o Praze: 22. 10., 26. 11., 10. 12. 
Přesný program bude publikován v příštím čísle Věstníku, zájemci jej mohou od září 

zjistit také telefonicky v úředních hodinách Klubu nebo na klubovní vývěsce. 

PROGRAM OSLAV 130. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SPOLKU VLTAVAN V PRAZE 

Pátek 15. června: 
18 hod. 

Slavnostní bohoslužba v kostele Nejsvětější Trojice v Podskalí - Trojická ulice. 

Sobota 16. června: 
7 hod. 

Budíček vltavanské hudby v Podskalí a na Vyšehradě 

9,30 hod. 
Slavnostní průvod účastníků od budovy Výtoně, Vyšehradskou třídou na Karlovo 

náměstí do Novoměstské radnice, kde se bude konat slavnostní schůze. 

13 hod. 

Společný odchod průvodem ulicí Myslíkovou do restaurace U Fleků v Křemencově ulici, 
kde se bude konat odpolední zábava, na které budou hrát kapely Vltavanských spolků. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

Ročník XXXI. (II.), číslo 1-2/2001, založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000. Vychází třikrát ročně. 
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková ve spolupráci s členy domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák. Tisk: Hugo s. r. o. 
Číslo 1-2/2001 mělo redakční uzávěrku 20. 4. 2001. Číslo 3/2001 vyjde v říjnu 2001. 

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a grantem Magistrátu hl. mčsta Prahy. 

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. 
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu 

nebo v knihkupectví Fišer. Kaprova 10. Praha 1. mohou si též časopis předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného). 
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KARLŮV MOST 
Každý ze čtenářů, který jen trochu sleduje mediální scénu, dobře ví, o čem teď bude řeč. V únoru tohoto roku sejako 
lavina valila všemi českými deníky informace o nezbytné, neodkladné a také velice nákladné rekonstrukci Karlova 
mostu. S překvapením se ukázalo, jak drahá je tato národní kulturní památka srdcím nejen Pražanů, ale obyvatel 
celé naší republiky. Pražským primátorem bezděčně vyslovený námět na celonárodní sbírku vzbudil takovou odezvu, 
že sbírka již málem začala vznikat, magistrátní pošta byla zavalena přísliby jinančních darů a noviny publikovaly 
ankety na téma: přispěl byste také na Karlův most? Ohlas budící dojem plánované kampaně, i když jde pravděpo-
dobně jen o spontánní a veskrze chvályhodnou reakci veřejnosti, kterou by dokázali vysvětlit spíše psychologové 
a sociologové než my, aktivizoval také Klub Za starou Prahu. 
Ve svém Předběžném stanovisku k zamýšlené rekonstrukci Karlova mostu z 26. února 2001 se domácí rada Klubu 
přihlásila kjiž dříve vysloveným pochybnostem nad nutností razantního stavebního zásahu, jaký je v této souvislosti 
na mostě zamýšlen, a projevila přání podílet se se skupinou svých odborníků na oponentním posudku projektu 
obnovy. Toto téma bylo také hlavní náplni přátelské návštěvy primátora hL města Prahy Jana Kasla dne 7. března 
2001 v sídle Klubu v Juditině věži Výsledkem tohoto setkání byl příslib Klubu navrhnout odborníky pro mezinárodní 
expertní skupinu, která bude projekční záměry obnovy mostu posuzovat. 
Následující čtyři články členů domácí rady Klubu a současně též uchazečů o členství v uvedeném týmu expertů, před-
kládají problém z různých úhlů a v různých souvislostech. Jejich cílem je přispět k orientaci v uvedené problematice. 

KARLŮV MOST V PŘEHLEDU STAVEBNÍCH PROMĚN A KATASTROF 

Pans Pr 

Václav Hollar, Kamenný m 

Historická rekapitulace 

„Vzácný a vysoce prospěšný klenot Prahy", jak je nazý-
ván Karlův most ve starých rukopisech mostní knihy, byl 
po staletí své existence mnohokrát poškozen přírodními 
katastrofami či válečnými i jinými zásahy a následně ne-
sčíslněkrát znovu opravován a zpevňován. Již deset let 
po zahájení stavby, v roce 1367, pobořila velká voda pilíř 
rozestavěného mostu a současně díl sousedního dřevě-
ného provizória na torzu staršího mostu Juditina. I na-
dále pak mostní huť odstraňovala občasné škody, způso-
bené povodněmi. Po dokončení se stal nový most živou 
tepnou městského provozu; sloužil nejen dopravě, ale také 
se zde obchodovalo, procházely tudy korunovační a jiné 
slavnostní či smuteční průvody, pořádaly se zde rytířské 
turnaje. Za husitské revoluce v letech 1419 až 1434 
i v následujících složitých vnitrostátních poměrech byl most 
více než kdy předtím svědkem tažení vojsk a bojových 

v pohledu od severu, 1635 

šarvátek. Roku 1432 postihla Pražský most další z velkých 
ničivých povodní. Kronikářské zprávy informují, že voda 
tehdy protrhla most na třech místech a těžce poškodila 
pět pilířů. Šlo nepochybně o tytéž ohrožené pilíře v hlavním 
řečišti, které byly nadále opětně narušovány dalšími a 
dalšími povodněmi. Tyto mostní pilíře, široké 8,5 - 10,5 
metrů, byly převážné založeny tradičně na pilotových roš-
tech z dubového dřeva, na které se místy osazovaly mlýn-
ské kameny. Břity pilířů jsou na straně proti proudu pro-
vedeny zřetelně ostřejší a záhy byla jejich ochrana 
zesilována dřevěnými ledolamy. Obložení pilířů, čel most-
ních oblouků i plných poprsních zídek vytvořily pečlivě 
přitesávané kvádry z různých pískovců, převážně hrubo-
zmných. Vozovka byla v ose mostu vyvýšena a dešťová 
voda odtud odtékala nad vrcholky mostních oblouků 
kamennými žlaby. Těžištěm obrany i výtvarného působe-
ní mostu a symbolem majestátu Českého království se 
stala vysoká Staroměstská mostní věž. Novostavba 
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Oprava poškozeného mostu po povodni roku 1784 

Nakupení ker před Karlovým mostem 
při povodni 28. února 1784 

Malostranských mostních věží se ve 
vrcholné gotice neuskutečnila. Lze si 
to patrně vysvětlit tím, že předmostí 
zde bylo za krále Přemysla Otakara II. 
a později kolem roku 1310 důkladně 
přebudováno a opevněno. Juditina věž 
byla označována jako „velká" a před-
chůdkyně dnešní druhé věže jako věž 
„menší". Oprava mostu po povodni 
v roce 1432 musela být dokončena nej-
později do roku 1436, kdy se na něm 
konal slavnostní iytířský turnaj na po-
čest krále Zikmunda. Teprve období 
panování krále Jiřího z Poděbrad při-
neslo do podoby Pražského mostu nové 
změny. V roce 1464 založil král dneš-
ní vyšší Malostranskou věž a vlastní těleso mostu dal vedle 
staršího kříže a protějších Božích muk ozdobit několika 
plastikami. „Statui obzvláštní krásy" představovala jez-
decká socha krále Jiřího a připomíná se zde také alego-
rická socha Spravedlnosti a plastika českého lva. 

I další dějiny Karlova mostu jsou až do konce třicetile-
té války téměř výhradně dějinami různých katastrof a je-
jich nákladného napravování. Tak již v roce 1496 vznikly 
na mostě škody, zaviněné převážením těžkého nákladu 
stavebního kamene. Tehdy došlo k poboření třetího ob-
louku směrem od Staroměstské věže a k dalším škodám 
při poklesu pilíře podemletého patrně vodou. O pět let 
později, roku 1501, narušila most další povodeň. Největ-
ší válečnou pohromu přinesl starobylé stavbě závěr třice-
tileté války v roce 1648. Švédská dělostřelba způsobila 
tehdy nenahraditelné škody zejména na gotické sochař-
ské výzdobě mostního průčelí hájené Staroměstské věže. 
Při následné velké opravě již mostní příkop a dřevěný zve-
dací můstek před věží obnoveny nebyly. 

V následujícím období pozdního 17. a zejména na po-
čátku 18. století získal postupně most svou osobitou po-
dobu se souvislou alejí soch a sochařských skupin, je-
jichž masívní sokly ovšem do jisté míiy ovlivnily statické 
poměry mostního pláště. Následující velká pohroma 
gotického a barokního díla přišla v únoru roku 1784 
v podobě jedné z dalších velkých povodní. Pět mostních 
pilířů v řečišti bylo tehdy silně poškozeno a přestože most-
ní oblouky zůstaly, musela zde být zakázána jízda a ome-
zen i pěší provoz. Podobnou technikou jako při stavbě 
mostu před čtyřmi sty lety musely být tehdy okolo poru-
šených pilířů vybudovány uzavřené jímky s dvojitými 
stěnami vyplněnými jílem, odkud se šlapacími koly vy-
čerpávala voda. Po odstranění porušeného zdiva byly zá-
klady zpevněny novými pilotami, které se do dna zatlou-
kaly ručními beranidly. Na nové piloty z červeného dubu 
byl nasazen dřevěný rošt a na něj - stejně jako za Karla 
IV. - pokládány mlýnské kameny. Teprve výše navázalo 
nové zdivo, obkládané kvádiy. 
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Naplavené dřevo u Karlova 
mostu při povodni roku 1872 

až na dnešní Masarykovo ná-
draží. Vagóny, připoutané řetě-
zy a lany k valníku taženému 
čtyřmi páry koní, pravidelné 
duněly na mostě až do roku 
1872, kdy začaly postupně těž-
ký provoz přebírat nově budo-
vané vltavské mosty. Od 70. let 
19. století počala vedle kočárů, 
fiakrů a drožek jezdit po - již 
úředně pojmenovaném - Karlo-
vé mostě pravidelná omnibuso-
vá linka. V letech 1874 - 1883 
byty postupně nákladně restau-
rovány obě mostecké věže a bě-
hem této doby byla doprava om-
nibusy vyměněna za kolejovou 
dráhu koněspřežnou. 

Poničený Karlův most 
po povodni 4. září 1890 

19. a 20. století přineslo mostu jednak další pohromy, 
zaviněné dvěma ničivými povodněmi a revolučními boji, 
ale současně i některé výrazné úpravy a rekonstrukce. 
Jejich počátkem bylo zboření mostních krámků při Ma-
lostranské bráně roku 1822 a položení chodníků pro pěší 
v roce 1834-1835. Chodníky k zajištění bezpečnosti chod-
ců před hustou a těžkou dopravou byly sestaveny 
z litinových desek, odlitých v Komárovských železárnách. 
V roce 1844 byly také starší schody z mostu na Kampu 
nahrazeny dnešním čryřramenným útvarem podle pro-
jektu Josefa Krannera. Jiný projekt, podle kterého měl 
být upraven profil mostu, nebyl naštěstí proveden. Počí-
tal se spádem ke středu vozovky, odkud měla voda odté-
kat kanálky, proraženými ve vrcholcích kleneb. Součas-
ně měly být na někteiých místech zvýšeny chodníky a 
nadezděno zábradlí. Veliká povodeň na jaře 1845 naštěs-
tí mostu příliš neublížila, kupodivu ani dělostřelecké bom-
bardování roku 1848. Hůře dopadly barokní plastiky, 
z nichž některé poté nahradila 
nová díla bratří Maxů. Menší a 
vcelku příznivý zásahje datován 
rokem 1866, kdy bylo starší ole-
jové osvětlení nahrazeno plyno-
vými lampami. Pro ně byly 
v Komárovských slévárnách vy-
robeny litinové gotizující kande-
lábry, upravené později na osvět-
lení elektrické, které slouží ve 
stejné formě dodnes. V témže 
období, od roku 1854, se most 
stal svědkem provozu, který 
vzbuzoval pozornost Pražanů. 
Tehdy přes něj byly přepravová-
ny z továrny na Smíchově nové 
železniční vagóny a odtud křivo-
lakými staroměstskými uličkami 

Katastrofální povodeň 1890 
Závěrem 19. století poranila středověké tělo mostu a za-
sáhla do sochařského odkazu minulých generací další a 
ve své ničivé sfle asi největší zhoubná povodeň. „Mimo 
požár Národního divadla nezažila Praha událost, která 
by její obyvatelstvo tak ohromila, jako zkáza Karlova 
mostu," psaly v té době noviny. Když byla 3. září roku 
1890 ve 4 hodiny ráno povodeň ohlášena dělostřeleckými 
ranami z Vyšehradu, byla již voda dva metiy nad normá-
lem a stále stoupala. Největší škody napáchaly tehdy utr-
žené vory. U Karlova mostu se potom z klád, vorů, utrže-
ných plováren a z dalšího plovoucího materiálu vytvořila 
přehrada, která po celý den i noc mohutněla. Ta byla také 
vlastní příčinou katastrofy, která vyvolala bolestnou ode-
zvu v celém kulturním světě. Silný tlak protrhl tři mostní 
oblouky, vyvrátil dva podemleté pilíře, poškodil několik 
dalších. S pátým pilířem od staroměstské strany se zřítila 
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do řeky i dvě nejcennější sousoší, sv. Ignáce z Loyoly a 
sv. Františka Xaverského od F. M. Brokofřa. Teprve 23. 
září, když voda opadla, mohlo být provedeno technické 
ohledání. Jako před staletími při zřícení románského 
Juditina mostu, byly napřed odklizeny trosky, opravová-
ny méně poškozené pilíře a postaveno dřevěné mostní 
provizórium, které zřícenou část obcházelo. Projekt re-
konstrukce tehdy prováděl inženýr pražského stavební-
ho úřadu Josef Janů, který navrhl založit nové pilíře na 
místě zřícených již ne na dřevěných roštech, ale do hloub-
ky 8 metrů pod normální hladinu na kesonech - ocelo-
vých skříních spouštěných na dno řeky, což tehdy ještě 
nebyl způsob zcela vžitý. Následky katastrofální povodně 
byly na mostě odčiněny do dvou let - do 19. listopadu 
roku 1892. Na začátku rekonstrukce hrozilo mostu, že 
bude ve svém historickém výrazu pozměněn. Začaly se 
např. ozývat hlasy, doporučující nahradit tři zřícené ob-
louky pouze dvěma širšími, které by prezentovaly soudo-
bé konstrukce a možnosti. Tyto a další podobné návrhy 
byly naštěstí odmítnuty, zejména zásluhou architekta 
Josefa Hlávky. Nové pilíře, založené pomocí kesonů, byly 
vystavěny pouze o něco užší než původní (7,95 m) a ob-
louky nakonec byly znovu vyklenuty v původních tvarech 
a s kopiemi původních detailů. V tělese mostu byly nad 
novými pilíři místo vysokého násypu vybudovány ještě 
další menší oblouky vylehčovací. Zbytky starého zdiva 
zřícených pilířů zůstaly tak pevné, že musely být trhány 
dynamitem a vytahovány z vody pomocí parního stroje. 
Rekonstrukci zničeného dílu mostu vedl ing. J. Soukup, 
stavba byla zadána po nabídkovém řízení maďarské fir-
mě G. Gregersen z Budapešti, celkový náklad opravy či-
nil 665.600,- korun tehdejší měny. Ke zpevnění ostat-
ních, jen málo poškozených, pilířů se přikročilo až po 
desetiletí (1902-1904) pomocí věnců menších kesonů 
kolem jejich obvodu. 

Moderní technické prostředky dokázaly most po po-
vodni v roce 1890 na dlouhý čas zabezpečit. Vzápětí byl 
však ohrožován bezohlednou snahou vést tudy těžkou 
městskou dopravu. „Koňka" jezdila přes most až do 12. 
května 1905, kdy již v ostatní Praze celé jedno desetiletí 
sloužily elektrické tramvaje. Stále žádanější tramvaj se i 
na Karlově mostě nakrátko prosadila, s technicky zají-
mavým spodním přívodem elektrického proudu. Po tram-
vaji jezdily - rovněž poměrně krátce - po mostě autobusy. 
Protože otřesy způsobené těžkou dopravou mostu zřetel-
ně neprospívaly, byla zde počátkem 2. světové války veš-
kerá veřejná doprava zastavena. Poslední barikáda vy-
rostla v průjezdu Staroměstské mostecké věže během 
pražského květnového povstání roku 1945. 

Generální oprava mostu 1965 -1978 
První celková oprava mostu za celou dobu jeho 600 let 
staré existence proběhla v letech 1965-1978. Projekt vedl 
ing. L. Arnautov z tehdejšího Státního ústavu pro rekon-
strukce památkových měst a objektů (SÚRPMO), spolu-
pracovaly různé vědecké instituce, laboratoře. České vy-
soké učení technické, Kloknerův ústav, oigány památkové 
péče a Čs. akademie věd. Mezi spolupracovníky a poradci 
byly i takové osobnosti, jako byl evropsky uznávaný specia-
lista na mostní konstrukce akademik Stanislav Bechyně. 
Úvodní měření v letech 1966-1967 prokázala naprostou 
stabilitu pilířů, na rozhraní jejich pískovcového obkladu 
a jádra z lomové opuky se však tvořily a rozšiřovaly trh-
linky, kterými vnikala do konstrukcí dešťová voda se solí, 
jíž se v zimě vozovka sypala. Cílem rekonstrukce bylo od-
stranění příčin poruch - rozevírání mostu mělo být za-
staveno soustavou kotev, po délce byla v železobetonové 
desce uložena síť táhel, teplotní změny a pronikání vody 
měly omezit vrstvy izolací. V celém plášti byly vyměněny 
všechny poškozené pískovcové kvádry, pro jejich opraco-
vání se zřídila přímo u mostu kamenická huť. Předchozí 
asfaltový povrch, zřízený ve 20. letech 20. století, nahra-
dily štípané pásky žuly v šedorůžovém a světlešedém od-
stínu. Most byl do budoucna zcela vyloučen z dopravy a 
vyhrazen pouze pro pěší (náklad na celkovou opravu činil 
cca 50 milionů Kčs). 

Projekty a záměry nové opravy mostu 
Necelých dvacet let po provedené opravě se objevily hlasy 
kritizující provedenou rekonstrukci a žádající revizi 
těchto oprav, případně provedení nápravných opatření. 
Tyto snahy odborně komentoval nedávno bohužel zesnu-
lý doc. ing. Jiří Pauli, člen domácí rady Klubu, ve Zprá-
vách Klubu Za starou Prahu č. 1 /1997. Realizace návr-
hu SÚRPMO se neobešla bez některých chyb, zaviněných 
zejména tehdejší praxí monopolních dodavatelů a zřejmě 
i nedostatečným stavebním dozorem nad prováděcí 
složkou. Tak se asi stalo, že plášťová izolace pod dlažbou 
neplní místy svou úlohu a plně nezabraňuje průsaku sráž-
kové vody do konstrukce (podobně jako ne zcela dobře 
plnily svou izolační funkci další tehdejší používané mate-
riály na plochých střechách panelových domů a jinde). 
Druhou diskutovanou otázkou byla funkce zmiňované 
železobetonové desky, která měla mít stabilizační funkci 
pro konstrukci mostu, omezovat možnost protržení 
oblouků při nebezpečných povodních, spínat poprsní zdi 
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a sloužit jako podklad pro izolační vrstvy. Vyhraněný spor 
o tuto desku - zda ji ponechat, rozřezat či zcela odstranit 
- vyústil v krajně polarizované názory. Doc. Pauli a zku-
šený odborník - statik, rovněž člen domácí rady Klubu 
Za starou Prahu, ing. Zdeněk Fuka, pokládali shodné 
snahy o odstranění či dělení desky za málo důvodné. Ji-
nou otázkou je např. realizovaný odvod srážkových vod a 
kvalita provedených vodotěsných izolací, která odpovída-
la nízkému standardu tehdejšího stavebnictví. Revizní 
snahy vyvrcholily roku 1991 projektem „Velkých oprav 
Karlova mostu", který však nebyl v některých svých zá-
věrech dostatečně přesvědčivý. Proto byla v následujících 
letech 1992-1994 zpracována na Stavební fakultě ČVUT 
údajně nezávislá studie, zabývající se hodnocením defor-
maci a fyzikálními, mikrobiologickými a dalšími problé-
my, kterou ovšem zpracovávali i někteří spolupracovníci 
projektu „Velkých oprav". Na základě této studie -
s výhradami Státního ústavu památkové péče a Klubu 
Za starou Prahu - objednal Magistrát hlavního města 
Prahy projektovou dokumentaci na tzv. nultou etapu 
(oprava schodiště na Kampu), která již byla realizována, 
a na první etapu, která zahrnuje opravu XII. ažXVI. most-
ního pole, tj. 5 polí - od Malostranské mostecké věže ke 
schodišti na Kampu. Stavební povolení na tuto první eta-
pu bylo vydáno 1. června 1997 a podle varianty III pro-
jektu se zde počítalo především s odstraněním železobe-
tonové desky (která zde však podle projektantů předchozí 
rekonstrukce má funkci podkladu pro izolaci) a s prove-
dením nového statického zajištění táhly, s novou hydroi-
zolací a odvodněním. Výhrady k projektu první etapy daly 
podnět odboru památkové péče Magistrátu hl. města 
Prahy, aby vyzval pět skutečně nezávislých odborníků 
z Čech a Moravy k vypracování oponentního posudku. 

Komise odborníků shodně konstatovala, že nynější stav 
mostu nenarušuje jeho stabilitu, statickou funkci a jeho 
provozuschopnost. Na základě uvedené expertizy vydal 
pak SÚPP závazné stanovisko k udělenému stavebnímu 
povolení a vymínil si sledování postupu prací. Opravy 
mostu měly být zahájeny rozebíráním dlažby a izolačních 
vrstev a podle zmíněného závazného stanoviska by se asi 
mělo víceméně jednat o průzkumovou etapu, podle které 
by se dalo stanovit v jakém rozsahu by mohly být varian-
ty zpracovaného projektu využitelné. V závěru své výše 
uvedené stati ve Zprávách Klubu Za starou Prahu doc. J. 
Pauli dodává, že některé maximalistické záměry projek-
tanta nemusí být pro most vždy účelné a vhodné a že je 
třeba preferovat úsporné řešení. Finanční náklady jsou 
při aplikaci maximalistických záměrů enormní a proto 
by měly být motivovány skutečně nezbytnými potřebami. 

Současné poplašné zprávy v denním tisku o tom, 
že Karlův most je vážně ohrožen a že jeho novou generál-
ní opravu nelze dále odkládat, ovšem opět nahrávají sna-
hám o realizaci extrémní varianty. Oporou pro tyto snahy 
se staly předběžně a nepřesně publikované závěry 
výsledků grantového projektu kolektivu prof. J. Witzany-
ho. Vlastní grantový projekt s názvem „ monitorování a 
hodnocení vnějších vlivů a nesilových účinků vnějšího 
prostředí na kulturní památky se zvláštním zaměřením 
na Karlův most," který prošel závěrečným hodnocením 
až 6. března tohoto roku, ovšem žádné konkrétní dispozi-
ce a doporučení pro novou opravu Karlova mostu neob-
sahuje. Jiný než výše uvedený projekt první etapy (opra-
vy XII. -XVI. mostního pole) neexistuje, grantový projekt 
prof. Witzanyho, zpracovaný dodatečně a teprve v březnu 
odevzdaný do archivu SÚPP, čeká na podrobnější pro-
studování a oponentní posouzení. 

František Kašička 

KARLŮV MOST - JE OPRAVA NUTNÁ? 
V posledních měsících se rozšířila zpráva o nutné opravě Karlova mostu. V této souvislosti se objevují i některé mylné 
informace a vážná kritika předchozí opravy Karlova mostu ze 70. let. Bez nadsázky musím říci, že tyto zkreslené a 
chybné informace urážejí nejen SÚRPMO Praha jako zpracovatele projektové dokumentace, ale také se dotýkají 
mého dobrého přítele a vedoucího zodpovědného projektanta tehdejší opravy Karlova mostu ing. LeonidaArnautova 
a jeho blízkých spolupracovníků, kteří se přímo na vypracování opravy zúčastnili a pak dále vykonávali i autorský 
dozor na této stavbě. Ještě smutněji pak nesu připomínky vzhledem ke konzultantovi projektu, který zůstává opome-
nut a který nebyl nikde jmenován, prof. akademikovi Stanislavu Bechynému, našemu nejlepšímu odborníkovi na 
mostní stavitelství Mrzí mne to o to více, že jsem pana profesora znal a účastnil se některých jeho rozhodování při 
řešení projektu. Sám jsem však na projektu opravy Karlova mostu nepracoval, protože do střediska specialistů 
SÚRPMO jsem přišel až v roce 1969, kdy byla projekční přípravajiž plně rozpracována. 

Ing. L. Arnautov, projektant veřejnosti málo známý, 
byl vynikajícím statikem a matematikem, současně byl 
též tvrdým a přísným vedoucím. Do SÚRPMO přišel v roce 
1962 na místo hlavního statika ústavu z předchozího za-
městnání Průmstav Praha a ještě předtím byl zaměstnán 
V Energoprojektu Praha. (Z jeho vyprávění mohu uvést, 
že přišel s rodiči z Ruska po nuceném útěku v roce 1917. 
Jeho rodina byla doslova rozprášena do celého světa. Se-
stru měl ve Venezuele, bratra v Anglii, on však zůstal 
v bývalém Československu.) Po vysoké škole pracoval 
u firmy Kamberský - významné pražské stavební firmy. 

Spolupracovníky na projektu opravy Karlova mostu byli 
Ing. Vladimír Vizek, konstruktér Herbert Bauer, Květa 

Jansová a někteří pracovníci ze střediska 10 Státního 
ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, 
se sídlem Praha 1, Celetná 19 a následně Týnská ul. 
ve středisku arch. M. Chotěborského. Projektem žilo celé 
středisko. Zde se rovněž konaly konzultace k projektu. 

Před projektem byl vypracován průzkum všech kon-
strukcí. Byl proveden petrografický průzkum, byly che-
micky analyzovány jednotlivé použité materiály. Dokon-
ce byly pomoci potápěčů prozkoumány všechny pilíře 
mostu. V kalné vodě Vltavy byly na pramici za jejich říze-
ní zakreslovány podvodní části pilířů. Byla vykreslena 
místa poškození pilířů od protékající vody, byly zakresle-
ny i odhalené dřevěné piloty. U všech pilířů byla zakres-
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V letech 1905-1908jezdila 
po Karlově mostě elektrická 
tramvaj s originálním spodním 
vedením proudu 

lena skutečná hloubka dna Vltavy a pod. Pro průzkum 
stavby bylo na svoji dobu provedeno maximum a to za 
použití nejlepší dostupné techniky. Dokonce RNDr. Hrd-
lička z ČSAV prováděl průzkum všech pilířů akustickou 
metodou a určoval v pilířích dutiny. Z těchto poznání prů-
zkumů a znalostí byl pak vypracován celý projekt pro re-
konstrukci. 

Hlavním důvodem, pro který se most po zhruba sedm-
desáti letech opravoval, bylo poškození kamenů na mos-
tě, a to jak na jeho povrchu, tak v jeho hmotě, které způ-
sobilo především solení mostu v zimních měsících. Hlavním 
kritériem obnovy byla teorie objemových změn na celé 
konstrukci, dnes nazývaná nesilové účinky. Před třiceti 
lety se, stejně jako dnes, vykláněly parapety pískovcových 
kvádrů poprsních zdí zábradlí. Půdorysně vytvářejí vedle 
vyklonění z mostu i obloukové tvary. Statický důvod je 
jednoznačný a stejný u všech mostních konstrukcí 
s masívním zděným zábradlím. Zábradlí sevřené mezi mo-
hutné zdivo pilířů, které vybíhají jako podstavce nad 
mostovku a navíc jsou zatížené a hmotově zesílené socha-
mi, neumožňují v každém poli podélný posuv. V pilířích 
se objemová změna projeví vyboulením zábradlí do volné-
ho prostoru, tj. na vnější stranu mostu. Celá jižní strana 
mostu je v podélném směru rozdělena na tři nesymetric-
ká pole, u kteiých se projevuje vliv podélných změn. Hůře 
je na tom zábradlí na straně severní, které je nepřeruše-
né, kompaktní, a na vnitřní straně oslunéné. Vyklonění 
zábradlí se však projevuje i na vnější severní straně, 
v chladnější zóně. Této skutečnosti nelze zabránit. Vždyť 
most jako nechráněná stavba je vystaven klimatickým vli-
vům. A s důsledky tohoto stavu se musí vyrovnávat již 
šest set let. 

Objemové změny se musejí na konstrukci mostu proje-
vit v obou směrech, jak ve směru příčném, tak zejména ve 
směru podélném. Rozdíl prodloužení nebo zkrácení je dán 
teplotou, délkou prvku se změněnou teplotou na povrchu 
dvou rozdílně osluněných ploch. Této skutečnosti bude 
most vystaven i po provedení navrhované rekonstrukce 
znovu, tak jako tomu bylo i v předchozích letech. Dovolím 
si vyslovit nedořešenou otázku: nesetkáme se po nové re-
konstrukci za třicet let nebo později se stejnými problé-

my? Cožpak konstrukce již nebu-
de podléhat klimatickým vlivům? 
Je nepochybné, že most je nasy-
cen vodou a solemi z předchozích 
let, mám ovšem pochybnost, zda 
se z celé hmoty mostu podaří tyto 
negativní chemické vlivy úplně od-
stranit. Sole jsou jen dokladem 
nelogického myšlení a usnadně-

* ní práce při údržbě mostovky. Zů-
stanou však v konstrukci ještě 

mnoho let a vždy budou aktivovány vnějšími klimatický-
mi vlivy. Nikdy se nemůže podařit celou stavbu mostu 
dokonale odizolovat. 

Při projektování opravy mostu v 60. letech mne udi-
vovalo řešení dilatace železobetonové desky, která byla 
vložena nad oblouky mostních polí pod dlažbou. 

Z hlediska dilatace a rozměrů konstrukce musí pro-
jektanti s objemovými změnami vždy počítat. Proč tedy 
došlo k provedení železobetonové desky v celku, bez di-
latace? Jednoznačně si dovoluji tvrdit, že tato nutnost 
byla s prof. Bechyném konzultována. Dlouho jsem uva-
žoval, proč pan profesor nepožadoval dilataci. Vysvětluji 
si dnes jeho rozhodnutí a řešení tak, že vyšel ze skuteč-
nosti, že deska zabudovaná v mostovce bude minimálně 
ovlivňována teplotami z vnějšího prostředí klimatu, 
že bude chráněna zdola hmotou mostních oblouků 
a shora krycí vrstvou keramzitbetonu a dlažbou včetně 
hydroizolací. Tento důvod je jediným vysvětlením. 
Chybu u prof. Bechyného jednoznačné odmítám. 

Názor, že železobetonová deska byla navržena 
z důvodu rovnoměrného zatížení na oblouky mostu lze 
odmítnout, neboť s projektem bylo jednoznačně stano-
veno, že most nebude mostem v klasickém smyslu most-
ního stavitelství, ale bude jenom pěší lávkou pro turisty 
a Pražany. Na tomto stanovisku se do budoucna, pokud 
vím, nic nemění. Pochopitelně, že na konstrukci může 
spolehlivě zajet automobil s větším zatížením (sanita, 
požárníci a pod.). Tuto skutečnost potvrzují i současné 
informace o rekonstrukčních záměrech, které statiku 
mostu nezpochybňují. Při naléhavé pociťované potřebě 
nové generální opravy se tedy musí jednat o úpravy po-
vrchové a opravu případné .špatné" konstruované 
mostovky. 

Na záldadě vlastních úvah i účasti při provádění roz-
sáhlé rekonstrukce mohu potvrdit, že navržená železo-
betonová deska měla zabránit příčnému a podélnému 
roztažení mostu. Současně s vlastní mostovkou byly 
v projektu navrženy prvky kotvení zábradlí a odtržení 
čelních oblouků mostu od střední částí mostu v příčném 
směru. Řešení bylo navrženo zavrtanými svislými kotva-
mi, které vymyslel sám ing. L. Amautov. 
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Autobus na vozovce 
Karlova mostu v období 
první republiky 

Jednalo se o ocelovou trub-
ku profilu 20 mm, jaká se 
používá u injektážních prací 
v délce cca 250 mm, na kte-
rou byly přivařeny do kříže 
betonářské dráty profilu 8 
a 10 mm, navržené jako ohnu-
tý třmen se světlostí trubky 
20 mm. Třmeny byly dva, 
takže na trubce vytvářeny 
úchytné body ve čtvrtinách 
obvodu trubky. Smyslem 
této kotvy, jak ji obhajoval 
ing. Arnautov, bylo prove-
dení jen jediného vrtu, který 
by sloužil pro vlastní kotvu 
a odpadlo by druhé vrtání 
pro doinjektování vrtu. K takto provedeným vrtům v mís-
tě odstraněného kamenného zábradlí byla diagonálně na-
vržena a zabetonována výztuž železobetonové desky. 
Kotevní železa obepínala zainjektovaný vrt kotvy LAR 
(zkratka Leonid Arnautov). Smyslem diagonální výztuže 
bylo zachycení příčného a podélného namáhání desky od 
objemových změn. 

V současných materiálech k nové zamýšlené rekon-
strukci je zmiňováno, že projekt z 60. let navrhl i injektáž 
oblouků a mostu. Tato zpráva je nepravdivá. Nikdy neby-
la navržena injektáž mostu, neboť ing. L. Arnautov byl 
odpůrce injektáží. Injektovány byly jedině kotvy pro sta-
žení a další injektáž byla navržena a používána při výmě-
ně kamenů na lícní ploše oblouků mostu, které byly na 
několika místech silně rozpadlé nebo poškozené klima-
tickými vlivy. Rozsah výměny kamenů navrhoval petro-
graf. Nevyměňovaly se kameny na celou výšku oblouku. 
Byly vysekány poškozené kameny na hloubku cca 100 -
150 mm, takže se vytvářely lokální niky pro samotné ka-
meny ve velikosti vyměňovaného líce kamene. Po vyseká-
ní se osazoval kámen nový - plomba, který byl uklínován 
dřevem, líc zatemován. Na jednom místě byla pak osaze-
na injektážní trubka, která měla za úkol dobře a úplně 
vyplnit mezeru mezi kameny po všech čtyřech stranách, 
zejména však rubovou část vyměňovaného kamene. Nej-
větší důraz na zainjektování kamene byl požadován ve 
vrcholu oblouku, kde kameny mají styčnou spáru svis-
lou. Výrazy, že Karlův most byl znehodnocen injektáží je 
nepravdivý a smyšlený. Jeho skutečným smyslem může 
být jen matení veřejnosti ve prospěch nutnosti navrhova-
né rekonstrukce. 

Názoru, že most byl injektován, odporuje rovněž sku-
tečnost, že při opravě mostovky byly nalezeny původní 
ploché kameny, pod kterými se nacházela jílová clona proti 
vtékání vody přímo na rub oblouků mostu. Původní výš-
ka mostovky je dnes vidět na vnějších částech parapetů 
v návaznosti na koryta chrličů, které měly odvádět vodu 

z mostu do řeky. Nikdy nebyla poškozena jílová clona 
ochrany mostu. 

Dnešním důvodem pro novou rekonstrukci mostu je 
konstatování, že do mostovky pod dlažbou se dostala voda, 
která se mohla přes neodborně provedenou izolaci 
v napojení na parapety dostat až do keramzitbetonové 
ochranné a vyrovnávací vrstvy podloží mostovky, kde se 
zřejmě shromažďuje a narušuje tepelné vlastnosti mate-
riálu. Že při takovémto rozsahu konstrukce mostu vysta-
veného povětrnosti mohlo dojít na několika místech 
k poškození izolace je nasnadě, tvrzení o chybě projektu 
a provedení však není na místě. 

Po celkové rekapitulaci problémů řešených v rámci 
předchozí rekonstrukce Karlova mostu ve Státním ústa-
vu pro rekonstrukce památkových měst a objektů si kla-
du otázku, zda skutečně nově zjištěné skutečnosti 
opravňují nutnost přistoupit k nové celkové rekonstruk-
ci Karlova mostu. 

Navrhované stavební úpravy, jak je prozatím známe 
jen z doslechu a prezentace v novinách, mne vedou 
k názoru, že svůj smysl má pouze povrchová úprava ka-
mene a poškozené izolace. Předpokládaný záměr odstra-
nění železobetonové desky zcela odmítám, protože sta-
vební práce by mostu ublížily více, než ponechání 
přikotvené desky na svém místě. Pokud by byla poškoze-
na tepelná izolace desky, pak navrhujeme rozřezání des-
ky v příčném směru na několika (třech) místech. 

Za správné považuji provést oponentní řízení, jakna-
šich, tak zahraničních odborníků. Vždyť s podobnými 
problémy se setkali stavbaři i na jiných stavbách. Jedině 
v konfrontaci více názorů vidím správný postup při opra-
vě Karlova mostu. 

Pokud bych měl odpovědět na otázku, zda Karlův most 
rekonstruovat nebo nikoliv, pak moje přímá odpověď zní: 
Karlův most nerekonstruovat, ale vyřešit jenom zasudo-
vanou vodu v konstrukci. 

Karel Fantyš 
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ÚVAHY O REKONSTRUKCI KARLOVA MOSTU 
V LETECH 1989-1996 A ZKUŠENOSTI Z NĚMECKÉHO ŘEZNÁ 

Karlův most v Praze neníjen něčím, co k nám citově bytostně patří, ale je i předním exemplářem v historii světového 
mostního stavitelství Zdá se, že je zdrojem jakéhosi obtížně dejinovatelného vnitřního magnetismu, který neustále 
poutá snad každého z nás obdivem a nadšením. Toto zaujetí se však u části naší vědecké elity transformuje v starost 
a péči o technické zdraví a dlouhověkost tohoto vzácného pamětníka. 

Velká oprava mostu z let 1965 -1978, která měla jeho 
stav dlouhodobě stabilizovat, kladla natolik vysoké náro-
ky, že nemohly být v celé šíři tehdejší úrovní stavebnictví 
kompenzovány. Nejslabším článkem se stal nový vodoi-
zolační a odvodňovací režim, který měl nahradit historic-
ity osvědčené, avšak v té době již narušené, jílové izolace 
a vrchní odvodnění. Nedostatky se projevily již po třech 
letech. Tý však nebyly přijaty jako obvyklé kolaudační 
závady, které se zákonité projeví při každé větší stavbě, 
ale spolu s některými staršími defekty byly nepodloženě 
posuzovány jako doprovodné negativní projevy rekon-
strukce, která byla odsuzována některými autoritami jako 
pochybná již ve své koncepci. Proto bylo navrženo od-
stranění všech nově vložených stavebních objemů a pro-
vedení nové rekonstrukce od jakéhosi výchozího nulové-
ho bodu. V souvislosti s tím probíhající publicita již 
koncem 80. let 20. století vytvořila iluzi havarijního sta-
vu Karlova mostu, který může zachránit pouze nová re-
konstrukce. 

Pro Klub Za starou Prahu se stalo úsilí o novou rekon-
strukci nepřijatelné představou obrovských nákladů, uza-
vřením mostu na další léta, otevřením obrovského stave-
niště s odvozem a přísunem stavebních hmot uprostřed 
města a vědomím, že každá nová stavební činnost pa-
mátce ubere z její historické podstaty. Dále Klub nebyl 
přesvědčen o zásadní koncepční nevhodnosti či přímo 
škodlivosti provedené předchozí rekonstrukce. Výpočty 
nebylo možno prokázat nepříznivé dilatační důsledky vlo-
žené železobetonové desky na vznik trhlin. Nebylo pochyb 
pouze o závadnosti a nutné obnově povrchového vodního 
režimu. V tomto duchu byla vedena oponentura Klubu 
proti prosazovaným záměrům nové rozsáhlé rekonstruk-
ce Karlova mostu. 

Aby technická komise Klubu posílila a ověřila svá sta-
noviska, využila v roce 1993 možnosti konzultace s tech-
nickými a památkovými odborníky z Německa a jejich 
zkušenostmi s údržbou historického mostu v Řezně. 

Řezenský most, který je starší než most Karlův a váže 
se spíše na zaniklý Juditin most budovaný právě podle 
řezenských zkušenosti, sice postrádá krásu pravidelné-
ho rytmu a vznešenosti důstojné horizontály Karlova mos-
tu, neboť se obloukovitě zvedá nad středem řeky. To však 
umožňuje širší a vyšší oblouky pro průtok a tím větší 
odolnost proti povodňovým vodám, což naopak postrádá 
most Karlův. 

Z otevřené a přátelské reflexe problémových otázek 
kolem provedené a zamýšlené rekonstrukce Karlova mos-
tu ve srovnání s obdobnou problematikou mostu řezen-
ského, zaujala německá strana následná stanoviska: 

Vložená železobetonová deska: a) Německá strana 
by nikdy tuto do soustavy historického mostu nevkláda-
la. V poválečné rekonstrukci, kdy byly doplňovány dva 

oblouky zničené ustupujícími vojsky, byla obnova mostu 
v Řezné provedena klasickou technikou kvádrové klenby 
bez ztužení armovaným betonem, ačkoliv bylo nutné po-
čítat s těžkou automobilovou dopravou, most byl tehdy 
jedinou městskou spojnicí mezi oběma břehy, b) Je-li již 
deska provedena, nevidí němečtí odbornici důvod k její-
mu odstranění, a ponechali by ji již v mostní stavbě. 

Trhliny: Oblouky a pilíře řezenského mostu vykazují 
četné trhliny, které jsou sledovány a analyzovány. Někte-
ré z nich, značně masivní, jsou již staleté a byly způsobe-
ny historickými povodněmi. Dodatečné se samy stabili-
zovaly a nerozšiřuji se. Jsou neodmyslitelné na staleté 
kamenné stavbě a mimo to běžné trhliny kompenzují vnitř-
ní lokální tlaky ve zdivu a nelze je pokládat za varovné 
příznaky totálního rozpadu konstrukce. 

Navitralá povrchová struktura kvádrů: Je poklá-
dána za přirozený esteticky nezávadný důsledek přiroze-
ného procesu stárnutí. Navétralá čela kvádrů i do hloub-
ky několika centimetrů, díky jejich hluboké úložné délce, 
neohrožují stabilitu klenby. Naopak výměna jednotlivých 
kusů vede k rozrušeni ustálené vnitřní rovnováhy namá-
hané hmoty a může vést ke vzniku nových trhlin. 

Při této příležitosti jsme byli upozorněni na obrovské 
vápencové kvádry v pilířích řezenského mostu, druhotně 
použité z římských hradeb, a na jejich vyvétralé kaverno-
vité výdutě, budící dojem statické dožilosti, jejichž výmě-
na přesto nepřipadá v úvahu. Významná úloha je přiklá-
dána konzervaci. 

Po roce 1994, a to i s přihlédnutím k námitkám Klubu 
Za starou Prahu, byl přijat názor, aby dílčí nedostatky 
projevující se na Karlové mostě byly postupně odstraňo-
vány bez brutálních zásahů do nitra stavby a most nebyl 
vyřazen z turistického provozu. 

Mezitím byly pro předpokládanou velkou akci nové 
opravy Karlova mostu nashromážděny zahraniční finanční 
prostředky, zejména z nadace britského následníka trů-
nu prince Charlese. Klub doporučil jejich využití tam, kde 
by byly vice potřebné - na opravu rozpadajících se teras 
a schodišť Ledeburských zahrad pod Pražským hradem. 
To se též uskutečnilo. 

Tak v polovině 90. let diskuse o nové rekonstrukci 
Karlova mostu odezněla, aniž by bylo dosaženo názorové 
jednoty, neboť nová interpretace starých myšlenek se zjev-
ně vynořuje znovu. Je úlohou Klubu Za starou Prahu 
opětné k nim zaujmout pevný postoj. 

Josef Hyzler 

Problematika byla reflektována v časopise Zprávy Klubu 
Za starou Prahu: 

1. č.1/94- ing Zdeněk Fuka, doc. ing Jiří Pauli, CSc., 
Problematika nové velké opravy Karlova mostu 

2. t. 1/97 - doc. ing Jiří Pauli CSc - Několik poznámek 
k opravě Karlova mostu 
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ZAMÝŠLENÁ OPRAVA KARLOVA MOSTU PŘINÁŠÍ I OTÁZKY 
PRO TEORII PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Vztah společnosti ke Karlovu mostu nebyl nikdy pouze utilitární. Karlův most patřil vždy k těm stavebním dílům, 
která dobové zápisy nazývají „postaveny ke slávě a okrase města." Je to stavba skutečně mimořádná. Není všakjen 
obdivuhodným technickým dílem, má ideovou dimenzi Filozofický výklad pojmu „most" vychází z ideje propojení, 
kontaktu, pocitu osvobození po překonání překážky. Při obnově nejde tudíž jen o technickou operaci, ale o řez do 
struktury společnosti 

Složitá historie mnohokrát pobořeného, ale vždy zno-
vu a znovu opravovaného, mostu prozrazuje, že z původní 
stavby ze 14. století zbylo relativně málo. Patrně jen tři 
mostní oblouky, z pilířů o něco více nad Kampou a u obou 
mostních věží. Až do konce 19. století však zcela samo-
zřejmě stavební odborníci opravovali pobořené části kle-
neb i pilířů technicky i tvarově shodně s havarovanou 
částí. Netrápilo je, že pomáhají vytvářet „falešný tvar," 
„plagiát," „novogotiku", nesnažili se zaujmout „novotva-
rem." Naopak, čím dokonaleji stavbu starého mostu na-
podobili (tj. solidně technicky i tvarově provedli), tím vět-
ší sklidili uznání. Všichni totiž citem poznali, že je to služba 
celku, „vyššímu principu," velkému uměleckému dílu. 

Až poničení povodní v roce 1890 rozproudilo debatu, 
zdali se mají tři zbořené oblouky znovu postavit, nebo 
zdali by se měl volit „novotvar." Nová technika měla 
umožnit nahrazení tří původních oblouků dvěma segmen-
ty či oválnými klenbami. Tento „progresivní" názor proti 
„konzervativnímu," prosazujícímu obnovu původního sta-
vu, získal své zastánce. To se událo třináct let před vydá-
ním kultovní teoretické knihy nastupující generace „Der 
modeme Denkmalkultus" Aloise Riegla (Vídeň 1903). Již 
tento spor (spolu s debatami o asanaci Prahy) obnažil sla-
biny budoucích teoretických sporů o „hodnotě stáří", 
o respektu ke všem fázím historického vývoje díla, 
o „nutnosti, aby nové části vyjadřovaly důsledně umělec-
ké (i technické) chtění doby, v níž jsou prováděny." Strach 
z „purismu" však ještě nebyl dost silný, takže architektu 
J. Hlávkovi se podařilo prosadit názor o nutnosti obnovit 
původní stav. Za to mu dnes musíme být vděčni. 

Tato epizoda dokládá, že světaznalý architekt Josef 
Hlávka dovedl před sto lety ocenit význam zachovalé cel-
kové koncepce uměleckého dfla před jeho rozdrobením 
na části sice čitelné, ale pozorovateli servírované příliš 
polopaticky. Hlávkův zásah udržel jednotu koncepce cel-
ku, tak jak byla po celých šest set let v nesčetných opra-
vách udržována. 

Podobu Karlova mostu se dnes nikdo neodváží změnit 
ani v žertu, i když u jiných staveb a obdobných problémů 
vnáší Rieglova teorie stále nové otázky, nejasno a spory. 

Dalším problémem je otázka slavné barokní galerie soch 
na mostě, doplněné mezi lety 1853-1861 řadou tehdy 
moderních kompozic E. a J. Maxů. Snad žádný výtvarný 
teoretik ani běžný vnímavý kolemjdoucí nemůže kvalita-
tivně srovnat suché, chladné a měřítkově malé sochař-
ské novotvary s brilantními barokními kompozicemi. Cí-
tíme, že dílo obou Maxů, byť řemeslně zručně realizované, 
nemůže svým barokním předchůdcům konkurovat. Bo-
hužel ani Dvořákovo sousoší sv. Cyrila a Metoděje z roku 
1928 do galerie soch Karlova mostu nezapadlo bez dizo-
nance. Na těchto tak odlišných dílech lze konstatovat, 
jak obtížné je navrhnout novotvar v tak výtvarně defino-
vaném prostoru. 

Podle mého názoru by bylo zajímavé obnovit diskusi 
o znovuosazení barokních sousoší, spadlých do Vltavy 
v roce 1890 na jejich původních podstavcích. V době, kdy 
se systematicky vyměňují originály za kopie snad tato 
možnost nemusí být nedosažitelná. 

Milan Pavlík 
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Praha, kostel sv. Anny, 

krov, řez příčný 

Zaměření: A. 

ak. arch. M. Burian, 

SÚRPMO, 1979, IV. //' ' 

i 

OBNOVA A REKONSTRUKCE KOSTELA SV. ANNY 
NA STARÉM MĚSTĚ 

V současné době vrcholí diskuse o rehabilitaci a novém využití gotického kostela sv. Anny při zrušeném klášteře 
dominikánek na Starém Městě. Kostel i klášter jsou širší veřejnosti takřka neznámy, neboř v uplynulých dvou stech 
letech sloužily střídavě jako sklady, tiskárna a pod. Přesto lze směle tvrdit, že kostel s klášterem patří mezi nejpozo-
ruhodnější středověké památky v Praze. Kostel sám pak ukrývá kromě velkého souboru gotických nástěnných maleb 
i unikátní gotický krov, který patři mezi nejcennější u nás. 

Rekapitulace případu 
Projektem obnovy kostela byla nadací Dagmar a Václava 
Havlových VIZE 97 pověřena arch. Eva Jiřičná. Její kon-
cepce obnovy vyvolala širokou diskusi, která se týká ze-
jména způsobu zachování a prezentace unikátního kro-
vu. Projekt arch. Jiřičné navrhuje prostor lodi kostela, 
jejíž klenba byla ztržena v polovině 19. století, opticky pro-
pojit s gotickým krovem vyřezáním jeho vazných trámů. 
Tyto trámy jsou novodobou nápodobou trámů historic-
kých, které byly nešetrně odstraněny v 70. letech 20. sto-
letí. Podle představ autorů by tak vznikl prostor, který by 
umožnil prezentaci unikátního krovu i vyřešil problém 
odstraněné klenby, která kostel původně uzavírala. 

Proti tomuto řešení se postavila značná část odborné 
veřejnosti, jejíž hlavní argumenty jsou tyto: 1. Vazné trá-
my, byť nahrazené kopiemi, jsou součástí konstrukce go-
tického krovu a nelze je proto odstranit; 2. Loď kostela a 
jeho krov jsou dva různé prostory, jejichž propojení by 
poškodilo jak interiér lodi (ztráta proporcí a tedy původ-
ního účinu), tak krov (mechanické poškození vyřezáním 
vazných trámů, nečitelnost konstrukce z podhledu více 
než 20 metrů); 3. Krov, po staletí volně větraný a zvyklý 
na klimatizační podmínky exteriéru, potřebuje vlastní 
režim a nelze jej zapojit do jakkoli klimatizovaného pro-
vozu koncertní síně, neboť by mohlo dojít k jeho nevrat-
nému poškození. Veškeré podmínky se musí přizpůsobit 
potřebám této unikátní konstrukce a nikoli naopak. 

Na straně odpůrců projektu vstoupil do diskuse i Klub 
Za starou Prahu. Je však třeba říci, že v tomto případě se 
rozhodné nejedná o souboj mezi památkovou péčí a ar-
chitektem rekonstrukce. Obé názorové strany jsou vede-
ny tou nejlepší snahou rehabilitovat dávno poničenou 
památku. Tato skutečnost dává značný příslib vhodné-
mu řešení, které bude přijatelné nejen pro obé strany, ale 
i pro památku samotnou, neboť o to jde bezesporu pře-
devším. 

-

Minimum z historie objektu 
Kostel a klášter dominikánek u sv. Anny na Starém Měs-
tě byl založen v roce 1313 při rotundě sv. Vavřince, která 
byla zanedlouho nahrazena vysokým jednolodním koste-
lem sv. Anny. Za husitských válek unikl jako jeden z mála 
zničení, neboť byl určen jako internační místo jeptišek 
z pražských vypálených klášterů. V18. století prošel kláš-
ter barokní úpravou, která však nijak zásadně nepřekry-
la jeho gotickou podstatu. Osudným se stalo klášteru zru-
šení v období josefínských reforem, neboť následně byl 
prodán a přestavěn na tiskárnu Jana Ferdinanda Schónfelda. 
Pro tiskárenský provoz byl kostel přepatrován a v polovině 
19. století zde byla dokonce stržena gotická klenba 
a snesena osmiboká vížka při západním průčelí kostela. 

Přepatrovaný kostel pak sloužil jako skladiště a postup-
ně chátral. 

K první fázi rekonstrukce kláštera a kostela se přikro-
čilo v 70. a 80. letech 20. století. V kostele se úpravy do-
tkly především krovu. Unikátní konstrukce byla dosti 
nešetrně ošetřena tím, že povrch dřevěných trámů byl 
mechanicky očištěn a pak napuštěn konzervačními lát-
kami. Razantním a nevhodným mechanickým čištěním 
byly trámy zbaveny autentických detailů, které by dnes 
napověděly způsob opracování krovu. Dalším problema-
tickým zásahem je vnější plášť krovu, který tvoří bonn-
ský šindel na podkladě souvislého podélného prkenného 
zavětrování vazeb. Do té doby volný krov byl tak obalen 
neprodyšnou vrstvou, která značně komplikuje jeho pro-
větrávání. Nejvážnějším zásahem však bylo odstranění 
starých vazných trámů a jejich náhrada novodobými le-
penými trámy, u nichž je otázkou, zdaje vůbec lze nazvat 
kopiemi. Tato nešťastná výměna je původcem dnešních 
sporů o původní počet a podobu vazných trámů krovu, 
neboť se zdá, že proběhla bez důkladného průzkumu a 
dokumentace původního stavu. K disposici je tak pouze 
zaměření stavu před rekonstrukcí, které ukazuje vazné 
trámy většinou v každé druhé, někde však i v každé vazbě. 
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Původní projekt arch. Jiřičné počítal s vyřezáním všech 
vazných trámů. Jejich odstranění by umožnilo volný prů-
hled na spodní část působivé konstrukce ondřejských 
křížů, které jsou v každé vazbě krovu. Na zbytky vazných 
trámů při stěnách by byla osazena obchozí lávka, která 
by byla volně přístupná veřejnosti. Gotická klenba, strže-
ná v polovině 19. století, by byla evokována trubkovou 
konstrukcí, která by kopírovala oblouky původních že-
ber klenby. 

Názor Klubu Za starou Prahu 
Nesouhlasná reakce, kterou projekt vyvolal a hlavní ar-
gumenty jeho kritiků jsou uvedeny výše. Klub Za starou 
Prahu vydal 9. března 2001 své stanovisko, ve kterém 
mj. konstatuje, že "Klub vítá myšlenku využití kostela 
pro kulturní a duchovní účely. Zároveň však upozorňuje, 
že rehabilitace chrámu představuje mimořádně citlivý pa-
mátkářský problém vzhledem kjeho unikátně zachova-
nému gotickému krovu, který v našízemipatňknejcenněj-

ším památkám svého druhu. Proto si dovolujeme naléha-
vě požádat investoru, zpracovatele projektu i orgány státní 
památkové péče, aby záměr zvážili především s ohledem 
na unikátní památkové hodnoty, které nesmí být ničím 
ohroženy. (...) 

Otázka prezentace unikátního krovuje proto nejzávaž-
nějším problémem zamýšlené obnovy kostela. Stržení kle-
neb v 19. století postavilo krov do specifické situace, kte-
rá inspirovala architektku Evu Jiřičnou k myšlence 
pohledového uplatnění této historické konstrukce v rámci 
obnoveného interiéru kostela. K vizuálnímu propojení lodi 
a krovu by podle tohoto návrhu došlo vyřezáním většiny 
vazných trámů, které ve své nynější podobě pocházejí 
z předchozí rekonstrukce ze 70. let 20. století. 

Idea navržené prezentace gotického krovuje velice lá-
kavá a snad by byla pozoruhodným architektonickým 
experimentem O to těžší pro nás je konstatovat, že vzhle-
dem k jedinečnosti památky a z hlediska historické 
pravdivosti konstrukčního řešení je tato úprava krovu 
zcela nepřijatelná." 

VAZňA ČÍSLO • X« >* 
Po již zmíněných argumentech (nesou-
hlas s vyřezáním trámů, nutnost zacho-
vat oba prostory oddělené, specifické 
podmínky krovu) a upozornění , že 
"...Proti navržené úpravě krovu se vy-
slovila podrobná studie předních znal-
ců, ing. Jiřího Bláhy a doc. ing. arch. 
Jiřího Škabrady, CSc., jejíž závěry a 
doporučení je nutno použít jako základ 
pro novou studii obnovy krovu koste-
la" pak stanovisko uzavírá konstatová-
ní, že "Krov pražského chrámu sv. Anny 
je unikátem, který se snad jen zá-
zrakem dochoval do našich dnů. 
S ohledem na jedinečnost krovu je tře-
ba přistupovat ke koncepcijeho obno-
vy a případnému záměru na zpřístup-
nění prostoru podkroví pro návštěvníky. 
Za žádných okolností nesmí být vyvo-
láno sebemenší riziko ohrožení nebo ne-
vratného poškození vynikající památ-
ky, a to i za cenu odmítnutí realizace 
pozoruhodného architektonického ná-
vrhu." 

Praha, kostel sv. Anny, 
krov, řez podélný 
Zaměření 
ak. arch. M. Burian, 
SÚRPMO, 1979, IV. 
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Současná situace 
Konečné slovo v celém případu zatím vyřčeno nebylo. Nic-
méně nález zaměření stavu před rekonstrukcí snad defi-
nitivně pohřbil původní záměr odstranění všech vazných 
trámů krovu. Při jejich ponechání se však zamýšlená pre-
zentace krovu ve volném prostoru stává takřka nesmysl-
nou, neboť vazné trámy tvoří rázný předěl mezi oběma 
prostory. Jejich částečné vyřezání či dokonce náhrada dal-
šími kopiemi snad rovněž nepřipadá v úvahu, neboť ja-

kékoli experimentování na základě pouhých domněnek 
je v takto cenné památce jednoduše nepřípustné. Při do-
držení těchto pravidel je bezesporu možné kostel pietné a 
kvalitně obnovit, neboť je třeba opět zdůraznit, že proti 
sobě nestojí znepřátelené tábory, ale diskusní partneři. 
Lze tedy po právu doufat, že na konci těchto diskusí bude 
všem přijatelná a tolik potřebná rehabilitace kostela, kte-
rý představuje jeden z největších dluhů pražské památ-
kové péče. 

Richard Biegel 

POZNÁMKY K NÁZORŮM NA KONSTRUKCI PŮVODNÍHO 
GOTICKÉHO KROVU BÝVALÉHO KOSTELA SV. ANNY 

NA STARÉM MĚSTĚ A KE ZPŮSOBU OBNOVY JEHO PROSTORU 
Otázka průzkumu a rehabilitace odsvěceného kostela 
dominikánek u sv. Anny trápí nejen současníky, ale umě-
novědce a architekty již od roku 1985." 

Hypotéza PhDr. Pavla Vlčka tvoří oporu pro koncepci 
otevřeného průhledu do krovu z prostoru lodi (arch. Eva 
Jiřičná)21. Odstraněním dnešních lepených nových vaz-
ných trámů (realizace trámů dle projektu ing. Adamieco-
vá, SÚRPMO)31, by se tento průhled nesporně otevřel. 
Hypotéza Vlčkova se tak stává velmi závažnou informací, 
kterou nutno pečlivě ověřit. Má velký dopad na prostoro-
vou obnovu kostela sv. Anny. Protikladný názor na kon-
strukci gotického krovu formulovali v současnosti D. Lí-
bal a pracovníci Ústavu dějin architektury ČVUT J. Bláha 
a J. Škabrada. Také výše publikované stanovisko Klubu 
Za starou Prahu z 9.3.2001 vychází z požadavku oddě-
lení prostoru lodi od prostoru půdy a z názorů na kon-
strukci krovu D. Líbala, J. Bláhy a J. Škabrady. Protože 

tento spor nejen neutichl, ale neustále se rozhořívá, po-
važujeme za důležité obhájit stanovisko Klubu nesporný-
mi fakty a novými zjištěními. 

Základním východiskem pro naše úvahy bylo, zda-li 
existují nesporné doklady o původním stavu krovu (za-
měření, fotodokumentace). Naším zájmem bylo omezit 
hypotézy a vycházet z reálné situace. Některé záchranné 
práce provádělo totiž Národní divadlo v kostele dle JP 
SÚRPMO v osmdesátých letech. Autoři projektu dosud 
pracují v soukromých ateliérech. Projekty vypracoval ate-
liér ing. arch. P. Kupky SÚRPMO. Dochované a publiko-
vané fotografie starého stavu jsou dílem V. Uhra.4' 

Po konzultaci s autory nad jejich dokumentací51 lze 
konstatovat následující: Už z publikované fotografie 
V. Uhra pořízené před rekonstrukcí krovu lze usoudit, 
že prkenná podlaha půdy musela být podporována trá-
my. Vzhledem k existenci dodatečně v 19. století vložené 

Praha, kostel 
sv. Anny, 
krov, půdorys 
(výřez z plánu) 
Zaměřenu 
ing. Z. Janáková 
srpen 1988 
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dřevěné konstrukce skladiště do lodi kostela však musí-
me připustit námitku, že podlahu může podporovat tato 
vložená nová dřevěná konstrukce. 

Ing. Adamiecová před výměnou původních trámů za 
dnešní lepené vazné trámy zaměřila původní spoje i veli-
kost vazných trámů, které mají funkci táhel. Proto je je-
jich velikost menší než bychom očekávali. Dnešní trámy 
opakují tudíž velikost i funkci původních trámů. Pouze 
byly vyměněny za nové lepené. Trámy původní na rozdíl 
od dnešního stavu byly vsazeny ob jednu vazbu. Odpoví-
daly ve svém půdorysném rozvržení kapsám ve zdi, do 
kterých byly původně osazeny vzpěry. Tý zmenšovaly prů-
hyb vazného trámu. Různou výšku kapes pro vzpěry si 
vynucovaly čelní oblouky s přísténnými žebry, zachova-
né po celém obvodu původní gotické klenby. Týto kápě 
komplikovaly umístění vzpěr a jejich nestejnou velikost. 

Původní vazné trámy byly (a jejich lepené kopie jsou 
shodně dosud) začepovány do krokví, jsou a byly součás-
tí krovové soustavy. Mezilehlé vazné trámy byty podpírá-
ny vestavěnou dřevěnou konstrukcí z 19. století po seku-
larizaci kostela a existují jako součást této pozdější 
vestavby pro skladové využití. Bohužel dodavatelská fir-
ma razantně očistila povrch krovové konstrukce od proti-
požárních nátěrů. Nalezené dírky jsou pozůstatky od in-
jektáže chemických prostředků protipožárních a 
ochranných proti škůdcům a houbám. 

Obití prostoru krovu prkny považuji za nepravděpo-
dobné nebo maximálně pouze dočasné a nepůvodní. Dneš-
ní situaci - vložení vazných trámů do všech vazeb vysvět-
luje projektant omylem dodavatele. Zřejmou chybou je 
i to, že se nezachovaly původní (prý narušené) vazné trá-
my po demontáži ani v depozitu či alespoň zčásti ve skla-
du. V současné době se pokoušíme zbytky těchto trámů 
dohledat za pomoci bývalého stavebního dohledu inves-
tora. Pravděpodobnost nálezu je však bohužel malá. 

Klub Za starou Prahu se připojil k těm názorům kultur-
ní veřejnosti, které považují za nutné obnovit původní pro-
storovou koncepci této významné stavby, tj. oddělit pro-
stor lodi od prostoru krovu. Dále Klub doporučuje zanechat 
vazné trámy a dokončit konzervační technikou obnovu 
krovu a krytiny (nesouhlasí s krytinou umělohmotnou). 

Vzhledem k ojediněle zachované dokumentární hod-
notě všech prvků klenby (zachované všechny oblouky boč-
ní i čelní i s profilacemi a detaily), nabízí se také varianta 

obnovení klenby. Všechny námitky o lživosti takové ob-
novy klenby či možných dramatických chybách při její 
obnově osobně odmítám jako výraz přežilých teoretických 
názorů, malé profesionální architektonické zkušenosti je-
jich autorů neodpovídající možnostem doby a znalostem 
architektů, kteří obdobné konstrukce již realizovali. Jako 
možnou a oprávněnou námitku však uznávám vysoké ná-
klady stavby. V takovém případě se však nabízejí náhrad-
ní, zjednodušená či náznaková - umělecky provedená ře-
šení. 

Všechna navrhovaná řešení prostoru kostela sv. Anny 
však musí dle našeho názoru respektovat dva oddělené 
světy: 1. samostatný sakrální prostor bývalé kostelní lodi, 
2. oddělený a samostatný prostor půdy s krovem - uni-
kátním exponátem. 

Milan PavlOc 

Poznámky: 
1) Pasport SHP, SÚRPMO, 1985, M. Heroutová, D. Ubal, 
Pasport SHP, 2. etapa SÚRPMO 1988, J. Muk 

2) Eva Jiřičná, spolupráce Petr Vágner, Jan Adámek, 
kostel sv. Anny (Architekt 1, 2001, s. 55). Článek sezna-
muje se zásadami nového návrhu rehabilitace prostoru 
kostela sv. Anny. 

3) JP. Kostel sv. Anny, prelatura 5/1986, SÚRPMO, 
arch. ing. Kupka, statika ing. Adamiecová. Studie 
souboru staveb, komplexní studie 9/85. 

4) D. Líbal, J. Muk, Staré Město pražské, NLN Praha 
1996, s. 125, foto krovu a interiéru půdy kostela VL Uher 

5) Existují dvě zaměření původního stavu gotického 
krovu kostela sv. Anny: 

a) zaměření z dubna roku 1979, 
vypracoval akad. arch. M. Burian, SÚRPMO 

b) zaměřeni ze srpna 1988, vypracovala ing. Z. Janáková, 
SÚRPMO 

c) doměření detailů pro rekonstrukci, bez data, ing. 
Adamiecová, SÚRPMO 

Zaměřeni vyhledala a laskavě zapůjčila ing. Markéta 
Lierová se souhlasem ing. arch. P. Kupky, za cožjim autor 
tohoto článku a domácí rada Klubu srdečně děkují 

GLOSY K ZÁMĚRU OBNOVY KOSTELA SV. ANNY 
Nemůžeme souhlasit se záměrem využití krovu, jak je předložen ve vypracované studii arch. Evy Jiřičné. Jde o gotický 
krov, kterých se na území Prahy a celé republiky dochovalo velice málo. Důvod našeho nesouhlasu je jednoznačný. 
Jde o tesařskou soustavu hanbalkového typu, u které v našich zemích vždy byly a musely být navrženy 
spodní trámy. Tyto trámy mají za úkol přenést zatíženi na zdivo a současně zajistit složku vodorovnou od zatížení. 
Zrušení a vyjmutí trámů je výraznou technickou a statickou chybou. Vyjmutím trámů dle prezentovaného návrhu E. 
Jiřičné by došlo k totální změně konstrukce. Navržená táhla po vzdálenostech 3,30 m by sice zajišťovala vodorovnou 
sQu od krovu, ale změnila by celou konstrukci i vizuálně. Návrh postranních obslužných lávek je pak jednoznační 
novým a cizím vloženým prvkem do této historické a tesařské konstrukce. Karel Fantyš 

V souvislosti s připravovanou obnovou kostela sv. Anny je vhodné připomenout otázku vnějšího pláště. V prvé řadě 
se to týká střešní krytiny. Nahrazení stávající asfaltové lepenky je zcela základním požadavkem. Navrhovaná přírodní 
břidlice se jeví jako velmi rozumné řešení. Pozornost ale vyžadují i fasády. Jižní gotický portál se rozpadá. Jeho 
restaurátorské zajištění je proto nezbytné a neodkladné. Revizi by si zasloužily také některé spomé detaily poslední 
úpravy. Jmenovitě nehistoricky a poněkud kýčovitě odhalené kvádry by se měly zaomítnout. „ , , 

Miloš Solař 
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NECITLIVÁ PŘESTAVBA HERGETOVY CIHELNY 
Hergetova cihelna na Malé Straně dostalajméno po svém zakladateli, Leonardu Hergetovi, který pozemek nedaleko 
Karlova mostu na břehu Vltavy koupil v roce 1780 a kromě provozních budov cihelny na něm postavil i obytný dům. 
Celý areál je chráněn jako kulturní památka. Provozní i obytná část mají samy o sobě nezanedbatelnou hodnotu 
architektonickou i historickou. Největší význam však mají díky své poloze. Hergetova cihelna tvoří součást nejkrás-
nějšího pohledu na Prahu, tedy pohledu z Karlova mostu na Malou Stranu a Pražský hrad. 

Rekapitulace případu 
Areál patří městu, které jej svěřilo Městské části Praha 1. 
Městská část vypsala výběrové řízení, jehož cílem bylo 
nalézt pro provozní část nového nájemce a investora. Ví-
tězný návrh počítá se zhruba 1300 m2 pro restauraci, vi-
nárnu a bar, 700 m2 je vyhrazeno pro obchody, 180 m2 

pro byty a v rozsahu 200 m2 má vzniknout muzeum. Na 
přestavbu pro tento účel je vydáno stavební povolení. Pří-
slušný projekt je odsouhlasen i z hlediska památkové péče. 
Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy roz-
hodl o přípustnosti navrhovaných úprav v souladu s do-
poručením Pražského ústavu. 

Pro pochopem situace je vhodné připomenout, co před-
cházelo. Bytový podnik Prahy 1 pronajal těsné před svou 
likvidací na počátku devadesátých let několik obecních 
domů na Malé Straně, včetně areálu Hergetovy cihelny, 
soukromníkovi. Podmínky byly pro město až nápadně 
nevýhodné. Následoval pokus vystěhovat domy číslo po-
pisné 548, 101, 102a515/IHapřestavétjenahotel. Je 
třeba ocenit Městskou část Praha 1, která se soudila a 
spor vyhrála. V roce 1995, nedlouho před vynesením roz-
sudku, provozní budova vyhořela. Na náklad obce se po-
škozená stavba zajistila, byl vztyčen nový krov a polože-
na prejzová krytina. Poté byla provozní část znovu 
pronajata soukromé firmě pro výše uvedený účel. 

Problémy současné přestavby 
Probíhající přestavba je prováděna tak zvaně „manažer-
ským" způsobem. To znamená, že práce, včetně realizač-
ní projektové přípravy, jsou zadávány po částech, „jak je 
potřeba". Výsledkem je, že v rozporu se stavebním povo-
lením bylo zbouráno patnáct kleneb v hospodářské bu-
dově a klenuté sklepy před ní. 

Vandalská demolice kleneb je pouze část problému. Schvá-
lený projekt totiž předpokládá další sporné či spíše zcela 
nepřijatelné užitkové úpravy. Jmenovitě se to týká prora-
žení nových velkých otvorů do průčelí směrem k Vltavě a 
zastavění podjezdu u příčného křídla. Vzhledem k nedo-
statečnosti projektuje navíc řada úprav prováděna způso-
bem, který z hlediska historické architektury nelze označit 
jinak než jako závadný. To se týká nevhodných plechových 
detailů na střeše, otloukání historických omítek a dalších. 
Velké obavy vzbuzují také ještě nezapočaté zřízení prome-
nády a přestavba domu číslo popisné 11 l/III. 

Názor Klubu Za starou Prahu 
Zvrátit jednou odsouhlasené řešení je obecně velmi ob-
tížné. Klub v této věci podal 12. března 2001 podnět mi-
nisterstvu kultury České republiky k přezkoumání všech 
vydaných rozhodnutí v mimoodvolacím řízení, protože je 
zřejmé, že povolení takovýchto úprav nemůže být v sou-
ladu se zákonem o státní památkové péči. Dále podal 
podnět stavebnímu úřadu, aby nařídil zastavení staveb-
ních prací. V tuto chvíli nejsou dány podmínky pro to, 
aby při případném pokračování stavebních prací dle spor-
né dokumentace bylo učiněno zadost povinnosti vlastní-
ka památky, kterému zákon ukládá, aby ji chránil před 
ohrožením, poškozením a znehodnocením. Důvodem k 
zastavení prací je i skutečnost, že vlastníkem památky je 
obec. Je neúnosné, aby se s kulturním dědictvím ve ve-
řejném vlastnictví nakládalo tímto způsobem. Zároveň se 
Klub obrátil dopisem na pana Sebastiana Pawlowského, 
který se jako stavebník veřejně distancoval od demolice 
kleneb s tím, že o tom nevěděl, s prosbou, aby nečekal na 
rozhodnutí úřadů a snažil se věc napravit z vlastní vůle. 

O dalším vývoji problematické kauzy budeme informo-
vat v dalším čísle. 

Miloš Solař 

Foto Michal Patrný, 
duben 2001 
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NÁVRH NOVOSTAVBY 
NA POZEMKU 

JOSEFSKÝCH KASÁREN 

Jedním z nejsledovanějších případů posledních let je záměr výstavby mohutného administrativně-
obchodního komplexu na pozemku dnešních kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky. V současné 
době projekt dospěl do stádia územního rozhodnuti, v jehož rámci bude dejinitivně stanoven objem 
obrovské budovy, která razantně zasáhne do charakteru východní části Pražské památkové rezervace. 

Rekapitulace případu 
Historii případu se podrobně věnují články v klubovním 
"stoletém" sborníku (Kasárna Jiřího z Poděbrad na Ná-
městí Republiky, s. 199-203) a ve Věstníku č. 1-2/2000 
(Josefská kasárna - ticho před bouří?, s. 6-8) a zde tedy 
zmiňme jen její hrubý nástin. Kasárna vznikla původně 
v letech 1799-1800 v budovách bývalého kapucínského 
konventu u sv. Josefa. V průběhu první poloviny 19. sto-
letí staré budovy zanikly a na jejich místě postupné vznikly 
stavby nové. Nejstarší dochovanou budovou areálu jsou 
stáje ve středu parcely z let 1843-1844; tento strohý jed-
nopatrový dům bude v rámci nové výstavby zbořen. Další 
objekty areálu - hlavní budova do náměstí a jízdárna při 
ulici na Poříčí, jejíž nízká střecha ukrývá unikátní půl-
kruhový dřevěný krov o rozpětí 21 m - pocházejí z let 1857-
1861. Jsou ojedinělým příkladem romantického historis-
mu poloviny 19. století a jako takové byly v roce 1999 
prohlášeny na návrh Klubu za kulturní památku. Celý 
areál byl v roce 1996 prodán firmě EPD, mezi jejíž hlavní 
pražské realizace patří demolice tzv. Špačkova domu a 
následná výstavba Prague City Center na jeho místě, či 
nevkusná novostavba s kulisou historizující fasády na 
místě zbořené bývalé holešovické radnice proti Veletržní-
mu paláci. 

V momentu prodeje začala celá dnešní tragédie Josef-
ských kasáren. Rozlehlý areál byl prodán bez jakýchkoli 
závazných regulačních podmínek. Stejně tak neexistoval 
(a dodnes neexistuje) celkový regulační plán náměstí. Sou-
části kupní smlouvy pak byl neuvěřitelný projekt mamu-
tího kolosu, který by takřka dvojnásobné převýšil své okolí; 
ze stávající hlavní budovy by ponechal jen průčelní stěnu 
a jízdárna by patrné zanikla úplně. Z těchto důvodů se 
Klub rozhodl podat návrh na zapsání kasáren do sezna-
mu kulturních památek, čemuž u nejcennějších budov 
areálu Ministerstvo kultury vyhovělo. Tím se památkové 
péči vytvořil alespoň nějaký prostor pro nutnou redukci 
objemu novostavby, vhodnější úpravu jejího vzhledu a 
pro co nejdůslednější zachovám historických budov. 

Současná situace 
Zapsání kasáren do seznamu kulturních památek tak za-
hájilo maratón jednám investora s památkovými orgány, 
na jehož konci nyní stojí projekt předložený k územnímu 
řízení. Tento projekt, který zpracoval liberecký architek-
tonický atelier SIAL, byl na konci prosince 2000 
s podmínkami schválen Pražským ústavem památkové 

péče; na jeho stanovisko navázalo rozhodnutí odboru pa-
mátkové péče Magistrátu ze dne 12.1.2001, které bylo 
díky odvolání investora ještě na konci ledna překvapivě 
změněno v duchu jeho představ. Pregnantní vyjádření pa-
mátkových orgánů v územním řízení je nejdůležitějším 
odrazovým můstkem projednání o konečné podobě pro-
jektu v rámci stavebního povoleni. Pokusme se proto 
zmíněné názory a stanoviska stručně charakterizovat 
a vzájemně porovnat. 

Pražský ústav památkové péče ve svém vyjádření ze 
dne 27.12.2000 (zpracoval ředitel ústavu PhDr. Špaček) 
charakterizoval projekt takto: "Z budovy bývalých kasá-
ren je zřizován polyfunkční objekt, vlastní budova do 
Náměstí Republiky je z větší části zachována, jízdárna 
(do ulice Na Poříčí) rovněž, volné plochy jsou kompletně 
zastavěny novostavbou o pěti suterénech (2.-5. suterén 
s hromadnými garážemi přístupnými dvěma rampami 
z ulice Revoluční) a maximálně 7 nadzemních podlaží 
(v různých místech komplexu je různý počet podlaží nad 
vlastni budovou vyčnívají 3 nástavby, celková maximál-
ní výška komplexu je 31,03m). Historická budova je 
v přízemi výrazně otevírána pro vstupy různého charak-
teru, stejně jako jízdárna, dalšími úpravamije prosklení 
části střechy historické budovy, rozšíření původního prů-
jezdu o 2 další osy, vybourání větší části vnitřních kon-
strukcí pravého (jižního) křídla do Náměstí. Republiky 
a výrazné úpravy v křidle severním a zrušení schodiště 
u průjezdu (další 2 zůstávají zachována)." 

Následují podmínky památkové péče, za kterých je je-
diné novostavba přípustná. V nich se požaduje snížení 
východní ze tří nástřešních hmot o jedno podlaží, řešeni 
nástavců v "jiném tradičním tvarosloví bez přílišných ex-
travagancí (omezeni šikmých ploch, ustupující patra), 
zásadní hmotové přeřešeni části objektu do ulice Na Poří-
čí a možnost sloučení nájezdních ramp do objektu 
s rampou u OD Kotva." K řešení fasád novostavby ústav 
doporučuje uspořádat architektonickou soutěž. Důleži-
tým ustanovením je bod, podle kterého "Detailní řešení 
historických budov, včetně otevřeníjejich parteru, obno-
vy fasád, střešního pláště, interiérů, reklamního zařízení 
apocL není předmětem tohoto vyjádřeni a bude řešeno 
v dalších stupních projektové dokumentace." 

7jt zmíněné charakteristiky a z přiložených nákresů 
vyplývá, že podle návrhu bude plocha pozemku v celé plo-
še zastavěna takřka monolitickým objektem se třemi 
hřmotnými nástavci, jehož vnější vzhled se omezuje na 
obrovské prosklené či rastrované plochy, které se střídají 
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s hladkou (betonovou?) stěnou s monotónní řadou nečle-
něných okenních otvorů. Vnější vzhled navržené novo-
stavby je nenápaditý a bohužel naprosto necitlivý 
k historickému kontextu. Tato skutečnost se snad nej-
hůře projevuje v partii vedle jízdárny při kostele sv. Jose-
fa, kterou PÚPP označil v navržené podobě za nepřípust-
nou. Řešení fasád objektu však nebylo předmětem 
územního řízení a jejich podoba bude dále projednávána. 

Památkově chráněné objekty budou ve hmotě zacho-
vány. Hlavní budova však bude v interiéru zásadné pře-
stavěna (vybourání vnitřních konstrukcí v jižním křídle, 
výrazné úpravy v severním, vybourání překrásného hlav-
ního schodiště v rizalitu), bude mít prosklenou střechu a 
otevřený parter. Otevření parteru se pak týká i jízdárny, 
jejíž unikátní krov snad zůstane beze změny zachován. 

Odbor památkové péče Magistrátu vydal na základě 
popsaného vyjádření své rozhodnutí ze dne 12.1.2001. 
Toto rozhodnutí zcela přejímá podmínky PÚPP, přičemž 
některé ještě konkretizuje. Připojuje se rovněž 
k doporučení uspořádat na fasády objektu architektonic-
kou soutěž. Ve věci úprav historických budov areálu pak 
rozhodnutí konstatuje, že "Stavební úpravy historických 
objektů, (dispoziční změny, úpravy fasád, zřizování no-
vých otvorů, úprava střešního pláště, rozsah bouracích 
prací, reklamní značení apod.) nejsou předmětem tohoto 
vyjádření Totéž platí i pro řešení fasád novostavby." Dal-
ším doplňkem pak bylo poučení, že vlastník je "povinen 
projednat s orgánem státní památkové péče /OPPMHMP/ 
další stupeň projektové dokumentace." 

Proti rozhodnutí odboru se investor odvolal, přičemž 
OPP tomuto odvolání v tzv. autoremeduře vyhověl. Cito-
vaný odstavec o stavebních úpravách byl nahrazen 
v duchu mírnějšího vyjádření PÚPP a z rozhodnutí vypa-
dl odstavec o nutnosti projednávat další stupně projekto-
vé dokumentace s orgánem státní památkové péče (!). 
Investor si pak prosadil "popis principů úprav historic-
kých budov tak, aby bylo patrné, že předložené stavební 
úpravy jsou přípustné a v dalších stupních bude posuzo-
váno pouze detailní řešeni" 

V rámci územního řízení tedy bude schválen objem 
novostavby a celkové řešení komplexu; řešení fasád a 
detailů bude dále projednáváno v dokumentaci pro sta-
vební povolení. Stanovisko PÚPP bylo patrně nejzazšim 
dosaženým kompromisem, na němž se investor a památ-
kový ústav shodli. OPP pak ve svém prvním stanovisku 
tento kompromis přestoupil tím, že se snažil rozšířit ma-
névrovací prostor ve věci úprav v historických objektech, 

které jsou zapsány na seznam chráněných kulturních 
památek. Proti tomu se investor okamžitě odvolal a od-
bor mu následně vyhověl; ze stanoviska pak navíc dosti 
nepochopitelné vypustil dovětek o nutnosti projednávat 
další projektovou dokumentaci. 

Poučení? 
Dosavadní historie případu Josefských kasáren je smut-
ným pokusem památkové péče vyhrát souboj, jehož vý-
sledek byl v podstatě stanoven dopředu. Jinak totiž nelze 
chápat situaci, kdy je na komerční využití prodána jedna 
z největších parcel v centru Prahy bez regulačních pod-
mínek a bez podmínek památkové péče. Bez předchozí 
dohody s jejími orgány byl do kupní smlouvy zahrnut 
projekt, jehož nesmyslnost je zřejmá na první pohled. 
Nicméně - a v tom je ta tragédie - určil výchozí bod inves-
tora, který v dobré víře koupil stavební parcelu a teď se 
diví, co že po něm ti památkáři chtějí. Na jedné straně 
tedy je neschopnost města stanovit podmínky jedné 
z největších investičních akcí v Praze 90. let, na druhé 
pak houževnatá snaha investora o co nejrychlejši návrat 
vložené investice. Výsledkem tedy nemůže být nic jiného, 
než více či méně obrovský administrativní kolos, který 
nemá v drobném měřítku středověkého urbanismu co 
pohledávat. Orgány památkové péče mohou v této situa-
ci jen korigovat nejhorší důsledky a do poslední chvíle se 
snažit o snižování objemu budovy. Pokud se navíc podaří 
zapsat do seznamu kulturních památek části, kteiým 
hrozí demolice, je prostor pro manévrování ještě o něco 
širší. Okolnosti kolem schválení projektu pro územní roz-
hodnutí pak ukázaly hranici této snahy. V rámci zmíně-
ných podmínek by se tento výsledek mohl jevit dobrým. 
Ale právě jen v jejich rámci. 

Úlohou památkové péče přeci není diskutovat o kos-
metických změnách nepřípustných projektů. Do této si-
tuace ji natlačila nesmyslná politika státu a města, která 
upřednostnila okamžitý finanční zisk před hledisky ur-
banismu, památkové péče a zejména zdravého rozumu. 
Nebof úkolem města bylo již od počátku odmítnout tako-
výto kolos, zajistit podmínky památkové péče a postarat 
se o konání široké architektonické soutěže, která by na-
pomohla vyřešit jeden z nejsložitéjších urbanistických 
problémů historické Prahy. Nestalo se tak. I v této situa-
ci je však třeba do poslední chvíle usilovat o co nejpřija-
telnější vzhled novostavby, neboť budoucnost nebude 
posuzovat složitost projednávám případu, ale jen jeho vý-
sledek. A ten máme pořád ještě možnost ovlivnit. 

Richard Biegel 

W 
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SOVOVY MLÝNY 
JAKO HORKÝ BRAMBOR NA MINISTERSKÉM STOLE 

Již podruhé v historii této kauzy je na tahu současný ministr kultury Pavel DostáL Článek v předchozím 
čísle našeho Věstníku, které mělo uzávěrku na konci listopadu loňského roku, zachycoval situaci 
v momentě, kdy bylo jasné, že přes negativní ohlas ve všech památkových orgánech bude, atos celou 
parádou krkolomné úřední cesty, znovu projednáván kontroverzní záměr prosazovaný Čechoameričan-
kou Medou Mládkovou „obohatit" siluetu objektu a tím i pražského panoramatu skleněným věžovitým 
prvkem A tak se také stalo. 

Současná situace 
Přestože problematika probíhající obnovy objektu Sovo-
vých mlýnů má mnoho dalších překvapivých až zarážejí-
cích momentů, pozornost veřejnosti se prostřednictvím 
médií soustředila na problém návrhu skleněného zakon-
čení schodišťové věže. V září loňského roku tento návrh 
zamítl magistrátní odbor památkové péče. Žadatel, akci-
ová společnost Trade Centre Praha, zastupující vlastníka 
objektu, tj. hl. město Prahu, ale jednajícív zájmu ideově 
estetického záměru využiti budovy pro sbírku moderního 
výtvarného uméní Medy Mládkové, se odvolal 
k Ministerstvu kultury ČR. Problém byl projednán ve vě-
decké radě ministra kultury dne 24. 10.2000. Na zákla-
dě závěrů tohoto jednání bylo pak Ministerstvem kul-
tury ČR vydáno 8. 11.2000 rozhodnutí, ve kterém vráti-
lo věc k novému projednání a k rozhodnutí odboru pa-
mátkové péče Magistrátu hl. města Prahy za podmínky, 
že „ výška artefaktu nebude přesahovat hřeben střech 
objektu D, jehož výška je dána otiskem historického kro-
vu na štítové zdi" Objektem D je myšlena ta část budo-
vy, která směřuje svým hlavním průčelím k Vltavě, a jed-
noduše to znamená, že navrhovaný skleněný útvar nesmi 
vyčnívat nad hřeben její nové střechy. Tím bylo prozatím 
potvrzeno všechno dosavadní úsilí odpůrců skleněného 
prvku v pražském panoramatu. 

Investor stavby, Trade Centre Praha, se tedy obrátil 
s žádosti o nové závazné stanovisko na magistrátní od-
bor památkové péče, který však ve svém rozhodnutí 
z 9. března 2001 shodně s podkladovým vyjádřením Stát-
ního ústavu památkové péče v hl. městě Praze záměr ozna-
čil za památkově nepřípustný. Důvodem je zejména ta 
skutečnost, že „žadatel nesplnil závěry vědecké rady 
Ministerstva kultury ČR pro státní památkovou péči ze 
dne 24.10.2000, která dospěla jako celek k doporučení, 
aby vrchol příslušného artefaktu- prosklené konstrukce 
provedené ve tvaru průniku čtyřbokého hranolu s nakoso 
osazenou krychlí - nepřevyšoval hřeben střechy křidla 
budovy podél Vltavy, a to v úrovni určené otiskem pů-
vodní střechy dochovaným na štítech. Je třeba upozor-
nit, že rovněž tak, jako již realizovaná lávka, nemůže ani 
vrcholový prvek ukončení věže působit zcela subtilně, 
protože detailní dokumentace předpokládá kovovou rá-
movou konstrukci svařenou z ocelových prvků (nosníku) 
o výšce 30 cm, což mění zanedbatelný subtilní projil a 
pohledově by se uplatňoval daleko výrazněji než prosklení 
samotné části krychle. Nelze předpokládat, že věž vymi-
zí do prostoru, jak předpokládal záměr." Dále jev textu 
rozhodnutí konstatováno, že z výkresů detailních řezů věže 

Říkal snad někdo, že pohled na Sovovy mlýny 
s pražským panoramatem nesouvisí? 
Naopak, pohledových souvislosti a návazností 
lze nalézt nepřeberné množství 

Foto z období mezi válkami. Muzeum hL města Prahy. 

vyplývá, že nově navržená horní výška uměleckého arte-
faktu je 2,73 m nad novým hřebenem střechy! 

Proti uvedenému rozhodnuti se investor opět odvolal 
k Ministerstvu kultury ČR. V době uzávěrky našeho ča-
sopisu dosud nebylo zřejmé, zda bude dle předchozího, 
scénáře ministerstvo svolávat svou vědeckou radu, či jak 
a kdy rozhodne. Z originálního písemného zdroje, jehož 
původ nemohu uvést, však vím, že paní Meda Mládková 
spoléhá na ústní příslib ministra Pavla Dostála, že Jí věž 
povolí" Nechrne se překvapit. 



ROČNÍK XXXI. (II.) ČÍSLO 1-2 / 2001 21 

Problémové nápady neberou konce 
Kolem obnovy Sovových mlýnů je však rušno i v mnoha 
dílčích otázkách. Myslím, že památkáři navštěvující pra-
videlně kontrolní dny stavby musí mít divoké noční můry. 
Představa, že byl např. vážně míněn nápad, že fasáda 
budovy k Vltavě bude vyvedena v antukové červeni, se 
blíží hororu. Naopak jiný nápad zas spadá do kategorie 
absurdity: nákladně a zdařile byly vyrobeny přesné kopie 
intarzovaných ornamentálních parket reprezentativních 
místností budovy. Paní Meda Mládková však dospěla 
k názoru, že jejich instalace v expozici s moderním umě-
ním je z estetických důvodů zcela nemožná, a proto spo-
lu s projektanty obnovy vymyslela náhradní řešení. Oz-
dobné parkety budou umístěny tam, kde by nejméně 
rušily, např. v administrativních a provozních prostorách, 
zatímco pro místnosti výstavní budou vyrobeny parkety 
nové „ nepamátkové". Protože zachování a obnova histo-
rických vzorů parket je dána rozhodnutím Odboru pa-
mátkové péče Magistrátu k projektu pro stavební povole-
ní není naštěstí záměr výměny parket reálný. Jediným 
kompromisem, který památkáři v této věci nabídli, je sou-
hlas se zakrytím osazených kopií parket nelepeným kober-
cem. To však pro změnu připadá absurdní paní Mládkové. 

Nedořešena zůstává také úprava přízemního křídla 
konírny, tj. budova uzavírající areál na straně do Kam-
py. Skleněné vikýře do parku byly památkáři zamítnuty, 
nyní vymýšlejí projektanti řešení půdní vestavby prosvět-
lené naopak směrem od dvora. 

Jaké další návrhy budou předloženy a jak se bude je-
jich projednávání vyvíjet, nevím. Vím ale zcela jistě, že 
čtenářům mohu opět slíbit: pokračování příště. 

Kateřina Bečková 

Výběr článků, v tisku, mapujících vývoj kauzy 
od prosince 2000: 
Doma stále nikdo není prorokem, Metro, 18. 12. 2000 

Smutný příběh degradace Sovových mlýnů (Miloš 
Solař), MFDNES, 9. 1. 2001 

Drama na levém břehu (Zdeněk Lukeš), 
Respekt, č. 4/2001 

Tvrdohlavá stará paní (Kateřina Bečková), 
Respekt, č. 10/2001 

Na Sovovy mlýny chybí padesát milionů, 
MFDNES, 12. 3. 2001 

REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE (TZV. PALÁCE U HYBERNŮ) 

NA MUZIKÁLOVÉ DIVADLO 

V minulém čísle Věstníku jsme Vás informovali o přestavbě bývalého kostela Neposkvrněného početí 

Panny Marie (tzv. paláce U Hybernů) na muzikálové divadlo. Při této "rekonstrukci" byla bez průzkumu 

zbořena čtvrtina kostela, konkrétně vítězný oblouk, transept a jedno pole lodi včetně přilehlých úseků 

zdí a pilířů. Tato demolice byla zapříčiněna nutností provaziště v budoucím divadle; momentálnímu pod-

nikatelskému zájmu tedy ustoupila čtvrtina raně barokní stavby, která se i přes necitlivou přestavbu na 

celnici na počátku 19. století dochovala v pozoruhodně celistvém stavu. Podrobný článek z minulého 

Věstníku je třeba doplnit novými skutečnostmi, které celý případ značně vyjasnily; stejně tak je třeba 

upravit několik údajů, jež se ukázaly jako nepřesné či mylné. 

Nové skutečnosti 

Detailní průzkum dokumentace přestavby, který proved-
li arch. Martin Krise a doc. František Kašička ukázal, že 
provedené zásahy povolily odpovědné orgány státní pa-
mátkové péče - za Pražský ústav památkové péče bývalý 
ředitel arch. Pavel Pirkl, za Odbor památkové péče Ma-
gistrátu jeho vedoucí Mgr. Jiřina Knížková. Zároveň není 
pravdou, že by první projekt byl k památce citlivý - již 
tento počítal s odstraněním klenebních polí a přilehlých 
úseků říms. Změna stavebního povolení pak umožnila 
navíc odstranění zbylých pasů a přilehlých zdí. Nepřesné 
údaje v minulém Věstníku byly zapříčiněny obtížnou do-
stupností plánové dokumentace přestavby, o jejíž zpří-
stupnění musel Klub žádat dopisem ministra kultury ČR. 
Týto zásadní demoliční práce byly navíc v závazných 

rozhodnutích památkových orgánů označovány nepřes-
ně a snad i záměrně zkresleně - jinak nelze označit situ-
aci, kdy demolici pasů a zdi v rozsahu čtvrtiny stavby 
nazve ředitel Pirkl a po něm i Mgr. Knížková "úpravou 
jeviště"(!). 

Posledním nepřesným údajem, který však vznikl vi-
nou autora tohoto článku, je věta, že na stížnost PhDr. 
Pavla Vlčka z Ústavu dějin umění AV ČR reagovala pa-
mátková inspekce tím, že "...vše probíhá dle schválené 
dokumentace a k porušení zákona tudíž nedošlo." Památ-
ková inspekce ve skutečnosti konstatovala, že".. .Navzdo-
ry některým pochybením odboru památkové péče Magis-
trátu hl.m. Prahy při vydávání zejména druhého 
z citovaných stanovisek jsou obě pravomocná a v dnešní 
době již vzhledem k uplynulé tříleté prekluzivni lhůtě vy-
plývající z ustanovení § 63 odst. 3 a§ 68 odst. 1 správní-
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ho řádu nepřezkoumatelná Památková inspekce (...) kon-
statovala, že práce probíhaly v souladu s pravomocnými 
závaznými stanovisky příslušného orgánu státní památ-
kové péče, i když tato vykazovala některé podstatné ne-
dostatky a jimi schválený postup je z metodického hle-
diska diskutabilní Otázky rozhodování ve stavebním 
řízení nejsou v působnosti Ministerstva kultury ČR.". 

V reakci na článek v minulém Věstníku pak ředitel 
Památkové inspekce JUDr. Jiří Varhaník konstatoval, že 
v daném případě "... zákon sice porušen byl avšak vady 
správních řízení nebyly takového charakteru, aby např. 
zakládaly nicotnost vydaných rozhodnuti. Vzhledem 
k uplynuti prekluzivnich lhůt již tedy nemělo smysl aby 
Památková inspekce iniciovalajejich přezkoumání a zru-
šení Ostatně v době, kdy tyto lhůty ještě nevypršely, od-
bor památkové péče MK podnětu k přezkoumání nevyho-
věl" (zmíněn je podnět, který podal ve věci změny 
stavebního povolení Klub Za starou Prahu v polovici mi-
nulého roku a na nějž odbor reagoval tím, že zmíněné 
rozhodnutí bylo sice vydáno v rozporu se zákonem, nic-
méně zrušeno nebylo, neboť "...zájem ochrany práv na-
bytých v dobré víře převažuje v tomto případě nad zá-
jmem zákonnosti napadeného rozhodnuti".) 

Autor článku se tímto omlouvá Památkové inspekci 
ČR za zmíněné zkreslení, které rozhodně nebylo úmysl-
né. Nebylo a není záměrem Klubu napadat jediný kont-
rolní orgán památkové péče v ČR. V případech, jako je 
demolice části barokního kostela, musí státní i občanské 
památkové instituce postupovat jednotně a v zájmu do-
tčené památky. V zájmu celé památkové péče je pak dů-
kladné prošetření případu a vyvozeni konkrétních důsled-
ků pro osoby, které takto zásadní poškození povolily. Toto 
platí ještě více v případě jako je tento, kdy všechny demo-
lice řádně prošly schvalovacím řízením orgánů státní pa-
mátkové péče. 

Pochybení zmíněných rozhodnutí památkových orgá-
nů však nebyla shledána natolik závažnými, aby byla zru-
šena - a to ještě v době, kdy zmíněné demolice neproběh-
ly a bylo tedy možno celou akci zastavit. Klub Za starou 
Prahu chápe, že Ministerstvo kultury se v mimoodvolacím 
řízeni podle zákona zabývá jen formálními pochybeními 
napadených rozhodnutí. Nicméně pokud je tomu tak i 
v případě zjevně likvidace památky, pak je otázkou, který 
úřad či orgán se zaměří na podstatu věci - že totiž rozho-
dování Odboru památkové péče bylo hrubým porušením 
samotného smyslu památkového zákona a že umožnilo 
beztrestnou demolici chráněné kulturní památky. V tomto 
světle se uplynutí promlčecí lhůty jeví jako problém po-
družný a skutečně formální. Chápeme, že jednou proml-
čené rozhodnutí nelze zrušit či změnit. Lze však důrazně 
upozornit na jeho nedostatky a pokusit se iniciovat vyvo-
zení patřičné osobni zodpovědnosti. Bez této důslednosti 
se památková péče stane jen nepřehledným a bezvýchod-
ným labyrintem, který zcela zastře její hlavni poslání -
chránit kulturní dědictví a tedy paměf města, země a 
národa. 

Zpráva prof. Milana Pavlíka 
a JUDr. Jiřího Plose 
Případem se zabýval i poradní sbor primátora hl.m. Pra-
hy. Jeho prošetřením byli pověřeni prof. Milan Pavlík a 
JUDr. Jiří Plos. Z jejich závěrů vyplývá, že "stavebník zřej-
mě překročil rozsah projektovaných zásahů do hmotné 
podstaty stavby; (...) projekt uložený v archivu stavební-
ho úřadu novic nezřetelně vyznačuje demoliční zásahy, 
stejně tak je nezřetelně popisuje (...), například odbourá-
ní části pilíře ve skutečnosti znamená zbourání celého 
pilíře i přilehlé zdi". Text změny stavebního povolení a 
všech doprovodných listin převzal tyto nejasné formula-
ce z projektu a neodpovídal proto skutečné plánovaným 
úpravám. Díky tomu nebylo ze závazného povolení zřej-
mé, o jak zásadní zásahy do památky jde. 

Zpráva dále konstatuje, že všechny správní orgány, 
stavební i památkové, "selhaly při plněni základních úkciů 
uložených jim právními přeápisy; (...) průběh této obnovy 
je dokladem o porušení předpisů stavebního práva a před-
pisů o památkové péči a zejména o zoufale nízké úrovni 
správních úřadů, které v uvedené věci rozhodovaly." 
Z památkového hlediska je důležitá role Odboru památ-
kové péče Magistrátu, jehož stanovisko"postrádá, zejmé-
na s přihlédnutím k významu stavby, jakoukoli odbornou 
kvalitu. Prakticky vůbec nejsou uvedeny podmínky pa-
mátkové ochrany a způsob, jakým budou tyto podmínky 
naplněny v konkrétním případě při zásazích do hmotné 
podstaty památkově chráněného objektu." 

Vzhledem k dlouhé prodlevě mezi vydáním stavebního 
povolení a žádostí o jeho prodloužení "je na místě do-
mněnka, že v roce 2000 byly prováděny práce již v době 
neplatnosti stavebního povolení" Stavební úřad zde "se-
hrál roli pasivního činitele (...) a prakticky vůbec nesplnil 
roli svéprávného a odpovědného koordinátora zájmů." 
Správní orgány (tj. Odbor památkové péče Magistrátu a 
Odbor výstavby Prahy 1), které opakovaly zavádějící for-
mulace arch. Pirkla o projektu změny jeviště, pak tyto 
"informace zamlžující skutečné dopady na bourání pod-
staty památky pouze otrocky opakovaly. Při skutečném 
zodpovědném prověřování dokumentace by úřady muse-
ly přijít na demoliční vadyprqjektu i na katastrofální vy-
jádření arch. Pirkla. Tím se staly pouze přesunigícími 
poštovními úředníky 

Zpráva nakonec konstatuje, že "je na místě úvaha, zda 
takový postup, jaký zvolily státní orgány v uvedené věcí 
nenaplňuje skutkovou podstatu nesprávného úředního 
postupu a škody způsobené správním rozhodnutím ve 
smyslu ustanovení zákona č.82/1998 Sb., o odpověd-
nosti. za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci roz-
hodnutím nebo nesprávním úředním postupem." 

Současná situace 
Celá stavba je v současné době výrazně utlumena, neboť 
investor se dostal do finančních problémů. Nicméně všech-
ny kritizované úpravy již proběhly a na místě zbořených 
barokních konstrukcí jsou prvky novodobé, které nijak 
nerespektují původní vzhled objektu. Byl tak oslyšen po-
žadavek Klubu, aby byly stržené části vyzděny znovu 
v původní podobě a původní technologií. Původní vzhled 
tedy kostelu v nejbližší době patrně nikdo nevrátí. 

Richard Biegel 
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AKTUAL IZACE STUDIE PRAŽSKÉ PAMATKOVE REZERVACE, 
JEDEN Z LISTŮ OBSÁHLÉHO MATERIÁLU 
Zpracováno v Útvaru rozvoje hlav. města Prahy v r. 2000 

Hlavní zásady urbanistické koncepce 

HRADČANY 

KARLÍN 
MALÁ STRANA 

NOVÉ MÉSTO 

VINOHRADY 

SMÍCHOV 

VYŠEHRAD 

PANKRÁC 

Laganda: 
Hranic* ta taného úzaml 
Hranic* PPR 
Traaa méatakého okruhu - tun*lov* ůaaky 
Vrcholné atMnl apréva • atav 
Slévající cttkwnéataké cantrum 

/ ̂ ýf/, Úzaml * n»|w*«M koncanlracl komarCnlch ploch 
Úzaml zatUané turiatickým nioh*m 
Sbémé komunlkaca méatakého významu 

Caloméataky dúMM rakraatnl proatory 
j Významné anklévy bydleni 

Vltava 

Hlavni améry rozvoj* 

Výrazné tarénnl utvtfanl 

(0 Útvar rozvoje hl m Prahy , 2 0 0 0 
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KOSTEL SV. A N N Y NA S T A R É M MĚSTĚ 

Foto Michal Patrný, duben 2001 

Průhled dolní části gotického krovu v kostele sv. Anny. 

Průhled předposledním patrem dřevěné vestavby 
z 19. století Mezi okny jsou výběhy zbořené gotické 
klenby. 

Detaily trámů gotického krovu. 



: ZA STAROU PRAHU: 

HERGETOVA CIHELNA 

Pohled na Hergetovu cihelnu před proražením arkádových otvorů v přízemí 

Foto Richard Biegel, únor 2001 

Hergetova cihelna v současném stádiu přestavby. 

Foto Michal Patrný, duben 2001 



: ZA STAROU PRAHU : 

NÁVRH TRATÍ TAXIBUSŮ 
Ilustrace k článku Martina Kriseho Ke změně pražské dopravní politiky. 
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OBNOVA KOSTELA 
NANEBEVZETÍ P. MARIE V MICHLI 

Členové Klubu Za starou Prahu spolupracovali v nedávné době při obnově kulturní památky kaple 

Nanebevzetí P. Marie vMichU, která byla zahájena místním farním úřadem a byla živě podporována 

místními věřícími i širším okruhem kulturní veřejnosti" 

V roce 2000 byla provedena obnova vnější fasády 
a střechy a počátkem následujícího roku byl obnoven 
interiér výměnou spodního pásu provlhlých omítek a 
následnou výmalbou, takže by se zdálo, že v příkladně 
krátkém čase tato historická stavba získala potřebné 
zajištění na dlouhá budoucí léta.21 

Vedle obvyklého oživení povrchu fasád byly odstra-
něny i signální statické poruchy, ale nikoliv jejich pří-
činy, což by se mělo stát v další stavební etapě. 

Jednou z příčin vyvolané opravy byly i trhliny na 
jižní části kaple, kde vozovka silnice těsně přiléhá bez 
ochranného chodníku k patě stavby. K zmírnění ne-
bezpečí přímého ohrožení přilehlého zdiva kostela byly 
v této kritické části osazeny 4 svislé I profily. Ovšem 
sekundární důsledky dopravy se projevily svislými trh-
linami, které nelze přičítat ani rozvolnénému či mělce 
založenému zdivu, ani roztlaku kleneb. Zdivo je velmi 
kompaktní a hluboce založené a prostor kostela není 
zaklenut. 

Další závadou současného stavu jsou ostřiky deš-
ťové vody a bláta, které dosahují až 2 m výšky a tak 
znehodnocují fasádu a zvlhčují kamenné zdivo, které 
provlhá až do interiéru. Tento nepříznivý stav by měl 
být ještě zhoršen zintenzívněním dopravy v souvislosti 
s výstavbou a provozem plánované administrativní 
budovy v bezprostřední blízkosti kaple. Mimo to byl 
novodobými úpravami terén zvýšen cca o 60 cm, což 
přináší další nepříznivé důsledky pro kulturní a tech-
nický stav kaple. 

Obáváme se, že by budoucí zvýšený automobilový 
provoz v současných dopravních regulích způsobil 
přímé ohrožení kaple. 

Navrhli jsme proto revizi tohoto vůči chráněné kul-
turní památce arogantního a nekultumího dopravní-
ho řešení minulosti tak, aby jižní část kostela byla 
uvolněna pásem izolační zeleně na původní úrovni te-
rénu a tato plocha byla oddělena od posunuté vozov-
ky s chodníkem cca 2 m vysokou zdí, která by součas-
né řešila vzniklý terénní rozdíl. Méla by mít charakter 
zdí, které v minulosti ohrazovaly hřbitovy kolem kos-
telů a kaplí, jak tomu zřejmě bylo i v tomto případě. 

Současné je žádoucí důstojně řešit i dnešní neu-
pravené volné plochy severně, západně a východně od 
kaple. Nezastavěné volné plochy jižně od kaple toto 
řešení umožní. 

Dále upozorňujeme na žádoucí ochranné pásmo 
okolí chráněné památky ve vztahu k nově zamýšlené 
výstavbě západně od kaple, tak aby zde nedošlo 
k brutálnímu urbanistickému střetu historické archi-
tektury s novou zástavbou v neprospěch památky, jak 
se to stalo v případě rotundy sv. Longina v ulici Na 
Rybníčku na Novém Městě. 

Námi navržený záměr nemíní být pouze implicitně 
vztažený k ochraně samotné památky, ale domnívá-
me se, že jsme též budoucnosti povinni zachovat do-
sud dochované stavební a urbanistické relikty center 
zanikajících historických osad v okolí Prahy. Mezi ně 
patří i Michle se svou až do starověku sahající minu-
lostí, doloženou archeologickými výzkumy. 

Poznámky: 

1. Potřebných oprav se nadšeně 
a obětavě ujal správce farnosti, 
španělský misionář P. Dott. Lit. 
ThLic. Alberto Giralda Cid, M. Id. 

2. Projektové, průzkumné 
a organizační práce zajistili: 
ing. Jan Woletz, ing. arch. Hana 
Hanzlíková, ing. arch Josef 
Hyzler. Stavební práce provedla 
stavební huť Pavla Štírovského 
ve spolupráci s ákacL malířem 
a restaurátorem P. Novotným. 

3. Archivní průzkum provedla 
dr. O. Novosadová. 

4. Památkový dozor vykonává 
za Státní ústav památkové péče 
v hlav. městě Praze Mgr. L. Valtr 
a za stavební odbor pražského 
Arcibiskupství ing. V. Bejšovec. 

Foto V. Široký, podzim 2000 
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Tam, kde tyto historické relikty starších sídelních 
útvarů byly vhodně zakomponovány, dochází 
k psychologicky příznivému kontrastu půvabu histo-
rické části vůči strohosti a masovému měřítku nové 
výstavby. V tomto směru jsou již četné zahraniční zku-
šenosti, a proto Klub Za starou Prahu nabízí zodpo-
vědným činitelům pomoc a spolupráci, aby šfastně 
vyřešen byl i tento sledovaný případ kaple Nanebevze-
tí P. Marie. 

Pozoruhodná je samozřejmě i samotná historie Mich-
le. Bohaté archeologické nálezy nám dokládají více než 
dvoutisícileté osídlení. Naproti tomu historické pra-
meny jsou velmi skoupé, v době románské a době 
rané gotiky prakticky mlčí. A právě tehdy by se 
z analogie osídlení krajiny kolem pražského přemys-
lovského sídla dala předpokládat existence alespoň 
menší svatyně. Představivosti se nabízí dokonce pra-
dávné zasvěcení sv. Michalu.31 

Ovšem pozdější středověké značně podrobné soupi-
sy michelských majetkových fondů nikde žádné svaty-

ně nezmiňuji. Pak by název místa etymologicky vychá-
zel spíše z vlastnické vazby. Otázka zůstává otevřena 
snad šťastné ruce při archeologickém výzkumu. 

Šířeji doložená historie začíná rokem 1348, kdy praž-
ský měšťan Jan Roček odkázal michelský statek vy-
sokému učení pražskému, v jehož rukou se udržel po 
staletí. 

V roce 1724 postavil na návrší nad Michlí Václav 
Neumann z Puchholtze, profesor práv, kapli zasvěce-
nou Čtrnácti svatým pomocníkům a blahoslavené P. 
Marii s právem patronátním postoupeným právnické 
a lékařské fakultě. Až do roku 1857 přináležela kaple 
jako filiální k vršovické farnosti. V uvedeném roce byla 
ustavena jako samostatný farní kostel zasvěcený Na-
rození P. Marie. 

Již i tato minulost nás zavazuje, abychom vytvořili 
této drobné, ale půvabné stavbě důstojný prostor 
v koncepci nové Prahy tak, jak si zasluhuje. 

Josef Hyzler 

KVĚTINY A ZDRAVÝ ROZUM 
Příběh, o kterém bude nyní řeč, se klasickým památkovým kauzám poněkud vymyká, přesto je ffeba o 

něm hovořit. Přihodilo se to okolo Aprůa letošního roku, ale apríl to nebyl Na počátku všeho byl snad 

bohulibý, snad naivní ale možná též vychytralý nápad sdružení obchodníků, z ulice Na Příkopě vyzdobit 

zdejší pěší zónu květinami, jednak zavěšenými z kandelábrů a jednak zasazenými v truhlících na 

chodníku. Jako začátek dramatického příběhu to není skutečně nic moc, ale vyčkejte věcí příštích. 

Ve středu 28. března byl v pražské příloze deníku Mladá 
fronta DNES zveřejněn redakční článek informující zdán-
livě objektivně o pochybnostech památkářů nad uvede-
ným nápadem vyzdobit ulici Na Kíkopě „velkou květino-
vou výzdobou", kdyby ovšem text nebyl nazván tak výrazné 
tendenčně: Památkáři nechtějí mít z Prahy květinové 
město. Otázky vztahující se k tomuto tématu pak byly 
položeny čtenářům elektronické podoby deníku a vybra-
ným odpovědím další den věnován prostor v deníku tiš-
těném ve sloupku čtenářů a to spolu s další výzvou tento-
krát k telefonování názorů na horký telefon. Výzva byla 
uvozena několika sugestivními otázkami, které zcela zře-
telně podsouvaly čtenářům určitý názor a snažily se je 
vyprovokovat k reakci. Tak se také stalo! Odezva byla 
natolik bouřlivá, že se opět další den, tj. v pátek 30. 3., 
promítla hned do tří článků s těmito titulky: Památká-
řům nerozumí nikdo, Květiny Na Příkopě versus památ-
káři a Pražané: Do ulic květiny nepatří Publikované ná-
zory pak inspirovaly dramatika Karla Steigerwalda, 
pravidelného glosátora deníku Mladá fronta DNES, 
k napsání sloupku, kterým do této květinové kauzy, ba-
lancující prozatím na hranici bulváru, vstoupil způsobem 
tak hřmotně neomaleným, že se z toho musel zatajit dech 
i náhodnému čtenáři, který se o památkářské záležitosti 
nezajímá. Zvláště když byl Steigerwaldův sloupek publi-
kován v celostátním (!) vydání deníku. Tím, co si po jeho 
přečtení pomysleli mimopražští čtenáři bez souvislosti 
s vývojem případu v pražské příloze, se nepochybně au-
tor ani odpovědní redaktoři nezabývali. 

Sloupek hodný zkušeného dramatika, který více než 
kdo jiný ví, jak zaujmout již první větou, má akční spád, 
je plný emotivních výkřiků a doslova zvedá svým rozhoř-
čením čtenáře ze židli. Posudte sami, přinášíme zde jeho 
plné znění (MfD, 4. 4. 2001): Památkáři: Šup na Vý-
chod Památkáře sespendujte. Sesadteje! Vyžeňte je 
z města. Tak by bylo možno reagovat na nejnovější akci 
památkářů: květiny do ulic nepatří Odborné argumenty 
proti zeleni zní „ Uchovejme autenticitu pražské památ-
kové rezervace. Rozkvetlé centrum Prahy - germanizace! 
Přirozená zeleň je ta, která tu už je!" Možná, že čistý zá-
chod je také germanizace. Památkáři mají pravdu - špí-
na a zatuchlá zákoutí - to je skutečně autenticita Prahy. 
Ale je třeba ji držet dál? Jděte Evropou: od Západu 
k Východu ubývá květin, stromů, zeleně a narůstá udu-
paných plácků, uschlých pahýlů, smradu a bejlt My Češi 
jsme asi tak uprostřed té truchlivé cesty ze zeleně do 
suchopáru. Památkáři nařizují Šup na Východ - tam je 
naše autenticita A ještě tomu říkají - odborný dozor. Kvě-
tiny mění image ulic, ale jak je mění? Komu taková změ-
na image vadí? Tomu, kdo přirostl k zatuchlosti podle 
hesla: plivej na zem, nejsme ve Švýcarsku? Vidět 
v květinách spár germánstvaje směšné. Němci se myjí -
tak do boje proti umyvadlům? Co nás strká na ten Vý--
chod není boj proti, květině - nýbrž to velkopanskě „ my 
odborníci úředně rozumíme a poroučíme". Co je památ-
kářům vůbec do toho, jaké kytky kde rostou? Je snad 
kytka stavba? Vymýšlet „památkářské teorie" o kytkách, 
ulici a image může jen nějaký stepní byrokrat, strašlivý 
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K. Steigerwald: „Co je památkářům do toho, jaké kytky kde rostou". 

ctitel úřadu a nepřítel života. Kytka roste, pak uschne. 
Památkáři tu však budou stále. Jednoho dne nařídí, jaké 
oblečení se smí nosit v té či tamté ulicí Budou na to mít 
teorii! Dokud je čas, žeňme je z města. 

Na tento článek okamžitě reagovala kratičkým vysvět-
lujícím textem PhDr. Olga Ambrožová ze Státního ústa-
vu památkové péče v hl. městě Praze, který však vedoucí 
redaktor pražské přílohy odmítl otisknout se zdůvodně-
ním, že nepřináší v případu žádnou novou informaci. Pro-
tože tato skutečnost nebyla evidentně pravdivá, napsala 
jsem níže uvedený osobní otevřený dopis šéfredaktorovi 
deníku Mladá fronta DNES Pavlu Šafrovi: 

Vážený pane šéjředaktore, 

Váš list se v týdnu od 28. března do 4. dubna 2001 
vyznamenal skutečně mimořádně! Kusými a neúplnými 
informacemi totiž v pražské regionální příloze rozpoutal 
iracionální kauzu nazvanou „ květinová výzdoba Na Pří-
kopě", jejímž výsledkem je nenávistné, i když věřím a 
doufám, že předem neplánované, tažení proti památká-
řům a památkové péči vůbec. Korunu však celé věci na-
sadil v celostátním vydání MF DNES (3.4.) dramatik Ka-
rel Steigerwald svou glosou „Památkáři: šup na východ", 
když po velmi příkré obžalobě památkářů jako ctitelů 
špíny, zatuchlosti, suchopáru a brzdě naší cesty do Ev-
ropy vyslovuje svůj nekompromisní ortel: „ Dokud je čas, 
žeňme je z města." Článek naplněný doslova po okraj 
burcujícími výkřiky a hrubými obviněními mi svým ne-
návistným tónem, a to říkám jen s malou nadsázkou, 
připadá skoro jako výzva k lynčování 

Jestliže si prohlédnete a pročtete všechny příspěvky 
publikované k uvedené kauze, nepochybně zjistíte stejně 
jako já, že: v článcích není uvedeno nic konkrétního 
o podobě navržené výzdoby (počet, umístění velikost truh-
líků či kontejnerů s květinami reklamní plochy na jejich 
bocích, druh květin apocL). Hovoří se tedy obecně o „ kvě-
tinách, květinové výzdobě, rozkvetlém městě...", ale pod 
těmito pojmy si každý představuje něco jiného, převážně 

ovšem něco krásného a velmi ne-
vinného. Pak skutečněpamátkáří 
kteří tomu květinovému půvabu 
brání vypadcyí jako škůdci měs-
ta. Ale co když jim daleko víc než 
nevinné kvítky vadí že vedle re-
stauračních zahrádek, reklamních 
stojanů, pouličních stánků přibu-
de chodcům na pěší zóně další ba-
riéra? Že záplava všudypřítomných 
reklamních ploch se rozroste o no-
vé, maskované jako boky truhlíků 
na květiny? Proč se tohlevšechno 
v článcích nedozvíme? Proč místo 
seriózní prezentace „ květinového" 
záměru sdružení obchodníků a 
konkrétně formulovaných námitek 
památkářů jsou publikovány z kon-
textu vytržené věty zaznamenané 
z telefonického hovoru s památ-
kářkou Olgou Ambrožovou a emo-
tivní názory čtenářů, vytvořené na 
podkladě neúplných informací? 

Proč vedoucí redaktor pražské přílohy Petr Busta od-
mítl 3. 4., tedy v době, kdy negativní čtenářská reakce 
vrcholila zmíněným štvavým článkem K. Steigerwalda, 
uveřejnit docela krátké, jen desetiřádkové, vysvětlení jme-
nované památkářky a odůvodrúl to tím, že uše, coje v textu 
řečeno, již bylo publikováno? Tento text i všechny výtis-
ky novin nyní leží přede mnou a tak mohu s čistým svě-
domím prohlásit, že pan Bušta neměl pravdu. Zřejmě své 
noviny nečte! Tři krátké odstavce vyjádření Dr. Ambrožo-
vé na celou kauzu totiž naopak vrhají nové světlo a v něm 
se pražská přQoha s nepochopitelnou honbou za čtivým 
materiálem nejeví nejlépe. Cituji: 

„Především je nutno konstatovat, že žádný návrh na 
květinovou výzdobu předložen nebyl a tudíž také žádný 
návrh nebyl zamítnut. 

Památkáři by naopak uvítali, kdyby květinami byla 
vyzdobena všechna okna a balkony. Nemohou však 
souhlasit s tím, aby pod záminkou květinové výzdoby 
byla instalována reklamní zařízení jako trvalá součást 
uličního mobiliáře. Instalace reklamních zařízení na úze-
mí Pražské památkové rezervace, chráněné UNESCO, 
podléhá schvalovacímu řízení podle památkového a sta-
vebního zákona. 

Podařilo se vytvořit aféru, která má charakter mani-
pulace s veřejným míněním, nemá však žádnou skutko-
vou podstatu." 

Vážený pane šéfredaktore, jsem přesvědčena, že Váš 
deník prosperuje a udržuje si velmi dobré jméno, proto 
nepochybně tuto nedůstojnou honbu za senzací a ji pro-
vázející bulvární odér nemáte zapotřebí 

Na závěr si neodpustím uvést příklad toho, jak články 
v pražské příloze MfD veřejnost nesmyslně, i když snad ne-
záměmě zmátly. Poté, co i několik mých slov chaotického 
telefonického rozhovoru s redaktorkou MfD bylo otištěno 
v jednom ze článků zmíněné kauzy, mi byl doručen osobní 
dopis paní PhDr. Evy Boháčové z Prahy 5, který je plný vy-
čítavých otázek a nedorozumění plynoucích z neúplných a 
zkreslených informací publikovaných zmíněným deníkem. 
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Bohužel pisatelka neuvedla svoji adresu, takže jí nemohu 
odpovědět přímým dopisem, a činím to alespoň takto: 

Milá paní doktorko, 

z Vašeho dopisu cítím, jak Vám historický vzhled Pru-
hy leží na srdci, proto věřte, že bychom si velmi dobře 
porozuměly, kdyby nám prostředníka v našich názorech 
nečinil někdo, kdo je nešikovně vytrhává z kontextu a 
vytržené kousky skládá do mozaiky s novým a bohužel 
pozměněným významem. Jinak byste totiž nemohla dojít 
k názoru, že mi nevadí velkoplošné, hloupé a agresivní 
reklamy na fasádách nebo že bychom snad chtěli do uli-
ce Na Příkopě vrátit v rámci záchrany pražské autentici-
ty hradební příkop se zahnívajícími odpadky a stojatou 
vodou atd. 

Přijďte si s námi podiskutovat do Klubu Za starou Pra-
hu (např. na nejbližší Hovory o Praze dne 18. června), 
uvidíte, že se naše názory tak dramaticky neliší, jak se 
domníváte. 

Co dodat? Přejme Praze květiny v míře a formě, v jaké 
jí budou slušet, a novinám, aby v nich nekvetla hloupost. 
Howgh, domluvil jsem. 

Kateřina Bečková 

...A JEŠTĚ K HOTELU JULIŠ 
V předminulém čísle Věstníkujsme veřejnost informovali o skutečnostech, vážících se na aktuální dění kolem bývalé-
ho hotelu Juliš na Václavském náměstí čp. 782/11. Tato unikátní stavba, která vznikla v letech 1922-32podle projek-
tu Pavla Janáka, byla po zrušení své púvodníjunkce ohrožena neobyčejně necitlivou přestavbou, která v podstatě 
likvidovala hmotnou podstatu památky. Na základě četných protestů odborné i laické veřejností byli vlastníci hotelu 
nuceni od původního projektu odstoupit, když ovšem již předtím provedli velmi nešetrné zásahy do organismu stavby. 

Zdálo se však, že alespoň nejhorším devastačním zásahům se podařilo 
zabránit. O to smutnějším dojmem působí dnešní stav bývalého hotelu. 
Interiéiy jsou prakticky zcela zničeny, podíváme-li se skrze plechovou 
ohradu do prostoru bývalé pasáže, spatříme pouze rozlehlý prostor, tvo-
řený železobetonovou konstrukcí a zbavený i těch nejmenších stop pů-
vodního členění a detailů. V nedávné době bylo strženo jednopatrové 
funkcionalistické staveni, přiléhající k zadnímu průčelí hotelu směrem 
do Františkánské zahrady - a dnes na jeho místě již vyrůstá novostav-
ba, která se nepokouší původní architekturu napodobit ani v základ-
ních tvarech. Samotné zahradní křídlo hotelu je právě zvyšováno o pod-
střešní patro, tvořené masivní kovovou konstrukcí, která zcela deformuje 
vzhled budovy (viz foto). Modrá igelitová plachta zakrývající spodní část 
průčelí se cudně pokouší zastřít skutečnost, že bylo zničeno velké před-
stupující pásové okno, členící dříve první patro zahradní fasády. 

Bylo by možné vypočítávat další a další devastační zásahy, jimiž se 
investor současné přestavby podepisuje na jednom z nejvýznačnějších 
děl české meziválečné architektury. To však není cílem této zprávy, 
ostatně o smutném stavu bývalého hotelu je nejlépe se přesvědčit na 
vlastní oči. Skutečné alarmující je však fakt, že je v současné době 
možné téměř zničit jedinečné architektonické dílo (které je samozřej-
mě již dlouhá léta prohlášeno za kulturní památku) a nenést za to 
prakticky žádnou odpovědnost. Vzhledem k tomu, že „rekonstrukce" 
hotelu pokračuje poměrně rychlým tempem, naskýtá se otázka, co 
všechno ještě bude zničeno, než bude z patřičných míst podniknut 
alespoň nějaký pokus „plácnout" investora stavby přes ruku ( na to 
však navazuje další otázka, zdaje to při současném stavu legislativy 
možné). Již jednou se alespoň zdálo, že je reálné přinutit vlastníky ke 
změně projektu - alespoň pokud ještě neprovedli zásahy, které jsou 
nevratné. Stálo by za to zkusit to znovu, i když v tomto případě je již 
takřka pět minut po dvanácté. Domácí rada Klubu Za starou Prahu 
zaslala již v této věci podnět k prošetření Odboru památkové péče Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, Památkové inspekci MKČR a dalším institucím. 
O jejich reakci vás budeme samozřejmě informovat. 

Pohled na zadní průčelí hotelu Juliš 
od Františkánské zahrady. 
Foto Michal Patrný, duben 2001 

Michal Patrný 



ROČNÍK XXXI. (II.) ČÍSLO 1-2 / 2001 27 

AKTUALIZACE STUDIE PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 
Pražská památková rezervace představuje ojedinělý urbanistický a architektonický stavební soubor významných 
historických hodnot. Koncem roku 2000předložil Útvar rozvoje města k projednání a připomínkovému řízení aktuali-
zovanou studii PPR, která navazuje na předchozí studie a rozvijí jejich tvůrčí podněty. Rozpracovává v podrobnějším 
měřítku Územní plán hlavního města Prahy a vychází ze zásad Strategického plánu města Oba dokumenty byly 
schváleny v nedávně době zastupitelstvem hlavního města Prahy. 

Pražská památková rezervace patři co do plochy (766 
ha) a počtu památkových objektů k největším památko-
vým rezervacím v Evropě. Na jejím území se nachází 3673 
domů, z toho je chráněných 1322 objektů. Počet obyvatel 
trvale žijících na území PPR od roku 1900 klesl ze 170 
tisíc obyvatel k současnému stavu 53 tisíc osob. 

Celkový počet bytů dosahoval v roce 1970 čísla 31.759 
a v roce 1991 klesl na 25.131. Úbytek bytového fondu je 
dlouhodobě sestupný. Negativní tendence lze pozorovat 
již od padesátých let, kdy začal masivní přesun bytové 
výstavby na okraje Prahy. Postupně se zhoršoval staveb-
ní stav objektů, zanedbávala se údržba bytového fondu, 
přidal se enormní nárůst především individuální dopravy 
a upadající kvalita životního prostředí. 

Význam historického jádra je ze všech hledisek obec-
ně přijímán a uznáván, jeho území je reprezentantem 
města celého státu. Nařízením vlády ČSR bylo v roce 1971 
historické jádro Prahy vyhlášeno Státní památkovou re-
zervací. Následně v roce 1981 odbor kultury NVP vyhlásil 
ochranné pásmo PPR, které zahrnuje městské části, ob-
klopující rezervaci. V roce 1992 bylo území PPR zapsáno 
do seznamu UNESCO a vztahuje se na něj „Úmluva 
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví". 

Přistoupením k úmluvě se náš stát zavázal činit vše pro 
ochranu, zachování a předání tohoto dědictví dalším ge-
neracím. 

Cílem aktualizace urbanistické studie PPR je vytvořit 
správné předpoklady pro harmonický rozvoj památkové 
rezervace, který by respektoval a rozvíjel mimořádné kva-
lity této části města. Neustálý úbytek obyvatel, přetížení 
automobilovou dopravou, kritický stav životního prostře-
dí a dožívající inženýrské sítě jsou palčivé problémy, na 
které se urbanistická studie soustředila a pro něž hleda-
la řešení. PPR má velmi složitou a různorodou strukturu, 
a to jak z pohledu urbanisticko-architektonického, tak i 
památkářského. Na úrovni studie PPR jde především 
o stanovení koncepce plošné ochrany území. Jejím cílem 
je ochránit území před silnými komerčními aktivitami, 
omezit tlaky na individuální automobilovou dopravu a 
parkování a důsledně chránit a rozvíjet všechny formy 
trvalého bydlení. 

Studie bude následné sloužit jako podklad pro zpraco-
vání regulačních plánů na vybraná území rezervace, kte-
ré poskytnou základní informace potencionálním inves-
torům a stanoví míru možných intervencí. 

Helena Polívková 

PŘIPOMÍNKY K AKTUALIZOVANÉ STUDII PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

Úvodem 
Studie k naší velké spokojenosti představuje velké vítěz-
ství soudobé památkové péče na mapě. Historická Praha 
je poprvé pochopena jako ukončený urbanistický útvar a 
neuvažuje se o žádných drastických prostorových, doprav-
ních ani funkčních změnách. Ostatně ani stát, ani město 
nejsou dnes schopny nějakou zásadní změnu provést. Ne-
bezpečí, které nyní ohrožuje památné město spočívá 
v počtu a v rafinovanosti drobných změn, jimž není měs-
to schopno účinně čelit. Územní dokument v předložené 
úrovni podrobnosti může být alespoň základem pro kaž-
dodenní bitku zdecimovaných správních orgánů a praž-
ské veřejnosti o každé nechtěné patro, každou nechtě-
nou věž, o každou nezničenou budovu a o každé 
neporušené místo génia Prahy. 

Práce se týká ukončeného souboru města a proto po-
važuje Klub za problematické, že se stále zdržuje u stu-
dijního charakteru. Klub považuje za nutné, aby byla 
doplněna a zpřesněna řádným projednáním jako koncept 
regulačního plánu PPR. Formulované regulace mohou 
velmi rychle nabýt podobu vyhlášky s pravidly, stanove-
ním zákazů, s několika místy možných změn a s určením 
přípustných využití. Přitom mohou být ponechány stra-
nou detaily, které spíše matou veřejnost a odvádějí po-
zornost od předmětu řešení, jako je na příklad tramvajo-
vá trať na Václavském náměstí, která bude subjektem 
podrobnějšího řešeni uličních prostor. 

Připomínky 
Obsah práce. Není stanoveno v čem spočívá aktuali-

zace minulé studie a do jaké hloubky je provedena. 
Širší vztahy. V oblastech Smíchova, Vinohrad a Žiž-

kova není přesvědčivý uvažovaný rozsah zóny centrálních 
funkcí města. Diferencovaný přístup k ochraně území 
v ochranném pásmu je povrchni a doporučujeme jej opus-
tit, neboť průmět teoretické části do plánu zavádí k chybné 
aplikaci. 

Památková ochrana. Zásadní připomínku máme 
k výkresu „Památková ochrana". V dokumentu na úrov-
ni studie nestačí zobrazit jako stavby určené k ochraně 
jen Seznam nemovitých kulturních památek, ale ten je 
nutné rozšířit o hodnotné objekty a soubory 19. a 20. 
stoleU, které zanechaly na území PPR nesmazatelné sto-
py. Pokud se seznam včas nerozšíří, je nebezpečí, že bu-
dou rychle přestavěny nebo asanovány. 

Nelze souhlasit s vyznačením nových rozvojových ploch 
v pásu zachovaného barokního opevnění. 

Vítáme zřetelnou definici typů památkové ochrany a) 
až d) na str.49. Protože zmíněná (následná) podrobnější 
regulace v určení objemu selhává i při projektové přípra-
vě a změnami správních rozhodnutí se mění v neprospěch 
památky, měla by být objemová regulace přesněji stano-
vena jako zákaz zvětšovat při opravách celkovou podla-
hovou plochu domu. 
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Podzemní garáže. Považujeme za chybu umisťovat 
velkokapacitní podzemní garáže v citlivých prostorech PPR 
(Václavské nám, Senovážné nám., nám. Republiky, Klá-
rov), kde bezpochyby vyvolají řadu negativních dopadů 
na život obyvatel hlavního města a změní hydrogeologic-
ké poměry ve svém okolí. 

Požadujeme, aby vznikla koncepce regulace používání 
osobních aut, jejímž základem bude naopak omezování 
možnosti odstavování aut a záměrného snižování prů-
jezdnosti ulic a prodloužení času potřebného k dosažení 
cíle cesty při vjezdu do území PPR. 

Nedostatek parkování a obtížný pohyb automobilem 
v PPR přispěje k plnění záměru strategického plánu tzv. 
rozšířeného centra, což se ostatně za dnešních podmínek 
děje samoregulací. 

Pč$í doprava. Koncepce dopravy po vlastních nohách 
má být zaměřena na lepší vybavení alternativních tras 
pro návštěvníky a na propojování schůdných míst do uce-
leného systému. 

Rozvojové plochy. Při severním okraji PPR jsou ve 
studii zakresleny rozvojové plochy nad částmi tunelů. 
Jejich účel je sport, koeficienty využitelnosti pozemků pro 
výstavbu jsou mizivé. Tyto plochy Na Octárně a Na Praš-
ném mostě navrhujeme nevyznačovat a při terénních 
úpravách území barokního opevnění po stavbě okruhu 
ponechat tyto pozemky bez zástavby pro zeleň a parko-
viště. Pozemky barokního opevnění Na Octárně byly již 
před čtvrt stoletím zachráněny před zničením tak, že se 
portál Strahovského tunelu přesunul na Dlabačov. Po-
dobně nemá smysl vyznačovat rozvojovou plochu na místě 
zimního stadionu na Štvanici, kde není pravděpodobně 

možné umístit vyšší a rozměrnější budovu než je dnešní 
stadion. Rudá barva rozvojových ploch nemá podstatu, 
vzbuzuje však pozornost a korupční klima. 

Rovněž jsou problematické vysoké koeficienty vy-
užití památkových areálů, zařazených mezi rozvojové 
plochy, kde vzbuzují nereálné očekávání investorů ajsou 
v poloze chybného a neprofesionálního odhadu. Přehlíží 
se možnosti památkových objektů, mají-li být zachráně-
ny (kasárna na nám. Republiky). 

Klub Za starou Prahu se staví ostře proti výstavbě věže 
v pozemku řeky na Smíchovč. Rovněž požaduje ukon-
čit zmetkovité pokusy o konfliktní soumostí na Výtoni 
a v tomto citlivém prostoru žádný další most neuvažovat. 

Klub považuje za chybu předložené studie, že převzala 
a nepokusila se modifikovat velmi nesprávné řešení ná-
vrhu změny ÚP, která se týká městského okruhu 
v úseku Myslbekova-Pelc Tyrolka. Studie se měla ra-
ději soustředit na kultivaci dopravního schématu 
z územního plánu. Řešení pro změnu územního plánuje 
v hlavním profilu zbytečně kapacitní, křižovatky nejsou 
úměrné požadavkům, které vyplývají z blízkosti komuni-
kací u památkové rezervace a u kompaktních předměstí. 
Zcela zbytečná je křižovatka okruhu s povrchovou do-
pravní sítí u Sparty. 

Problém zda vést chabě odůvodňovanou tramvaj na 
Václavské námístí považujeme za druhotný. Ale pod-
porujeme takové dopravní varianty v okolí Muzea, které 
trasováním i šířkou sníží využívání severojižní magistrá-
ly pro automobilovou dopravu, třeba bez náhrady a které 
objeví občansky přijatelný způsob, jak přejít pěšky 
z Vinohrad na Václavské nám. 

Martin Krise a Milan Polívka 

PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU 
V LEDNU AŽ DUBNU ROKU 2001 

Ani na počátku roku 2001 nepolevila Domácí rada Klu-
bu v aktivitě. Do nového roku přešlo mnoho starších pro-
blémů, objevily se však i nové kauzy. 

Na lednových schůzích se jednalo mimo jiné o zá-
jmu Klubu, stát se členem české sekce mezinárodních 
organizací ICOMOS a EUROPA NOSTRA. Členství v těch-
to organizacích by mělo umožnit mezinárodní prezentaci 
práce Klubu a zlepšit komunikaci s podobně zaměřený-
mi sdruženími. V závažných kauzách by pak znamenaly 
obě organizace pro Klub významnou záštitu a posílení 
jeho pozice v jednáních s investory a úřady. 

Znovu se projednával způsob rekonstrukce Sovových 
mlýnů a opětovné návrhy na změnu projektu během stav-
by. Ožil i staronový problém Císařského mlýna v Buben-
či. Areál má nového majitele, který požádal o upuštění od 
památkové ochrany. Domácí rada uspořádala ve věci Cí-
sařského mlýna dne 17. ledna mimořádné zasedání, na 
které pozvala autory současného projektu na rekonstrukci 
a dostavbu mlýna, ing. arch. Zbyňka Pšeničku a ing. arch. 
Radka Zykana z architektonického ateliéru FABER PRO-
JECT, s.r.o., aby Klubu svůj záměr představili. Kauza 

Císařského mlýna bude obsahem samostatného článku 
Věstníku. 

Nepolevil ani zájem Klubu o připravovaný nový památ-
kový zákon, jeho věcný záměr zveřejněný ministerstvem 
kultury na internetu byl prostudován a připomínky Klu-
bu byly postoupeny zpracovateli. V současné chvíli čeká-
me na zpracování a zveřejnění návrhu paragrafovaného 
znění. Informace o stanovisku Klubu k navržené podobě 
nového památkového zákona bude publikována v někte-
rém z dalších číslech Věstníku. 

Jedním z hlavních bodů lednových zasedání Domácí 
rady byla příprava výročního valného zasedání Klubu. Byla 
navržena kandidátní listina nového předsednictva a nové 
domácí rady, pro niž byli získáni noví významní členové -
ing. Karel Fantyš, doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, ing. 
arch. Jaroslav Vokoun a Mgr. Radmila Kreuzziegerová. 
Zápis z průběhu valné hromady konané dne 27. ledna 
2001 přinášíme v závěru tohoto Věstníku. 

První únorové zasedání bylo mimo jiné věnováno uví-
tání nových členů Domácí rady a volbě nových funkci-
onářů. Byla rovněž znovuustavena technická komise 
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Klubu. Domácí radu poctil svou návštěvou člen Klubu 
z Rakouska, pan W. Mahrbach, který Klub pravidelně 
podporuje finančními i materiálními dary. 

Žhavou únorovou aktualitou se stala částečná demo-
lice Hergetovy cihelny, kde byla v rozporu se schváleným 
projektem odstraněna polovina kleneb v přízemí. Klub 
vypracoval k případu kritické stanovisko, které zaslal na 
příslušné stavební a památkové orgány, památkovou in-
spekci MK a také nájemci objektu S. Pawlovskému. Sou-
částí stanoviska je i požadavek na uvedení objektu do 
původního stavu. 

Domácí rada se zabývala také drastickou přestavbou 
drobného klasicistního domu čp. 523/III na severní špici 
Kampy. 

Ve věci plánované obnovy přízemí Juditiny věže pro 
výstavní síň Klubu Za starou Prahu byly získány všechny 
technické podklady potřebné pro stavební povolení. Nyní 
Klub čeká pouze na vyjádření Státního ústavu památko-
vé péče. Současně byla podána žádost o poskytnutí gran-
tu z programu World monument fund v USA na restau-
rování románských rytinek v opukových kvádrech 
interiéru přízemí věže. 

Znovu oživena byla kauza bývalého kostela sv. Anny 
na Starém Městě. Klub nadále trvá na svém negativním 
stanovisku k odstranění vazných trámů krovu kostela 
navrženém architektkou Evou Jiřičnou. Klub uvítal od-
borné vyjádření ing. Jiřího Bláhy a doc. ing. arch. Jiřího 
Škabrady, které formou vysvětlení typologie krovu a srov-
nání s jeho dochovanými obdobami vyslovuje přesvědče-
ní, že původní konstrukce krovu měla vazné trámy v kaž-
dé vazbě a k možnosti jejich odstranění se staví negativně. 

Po několikaleté odmlce se znovu objevil návrh, prosa-
zovaný nyní rektorem ČVUT prof. J. Witzanym, na ná-
kladnou celkovou rekonstrukci Karlova mostu. Zkušený 
památkový statik ing. Karel Fantyš vysvětlil na zasedání 
Domácí rady podstatu technických závad, kterými v sou-
časnosti most trpí. Závěrem ve shodě s ostatními členy 
technické komise vjrjádřil přesvědčení, že most potřebuje 
nepřetržitou drobnou údržbu a dílčí opravy na několika 
konkrétních místech a ne razantní celkovou nárazovou 
rekonstrukci. V tomto smyslu bylo zpracováno předběž-
né stanovisko Klubu Za starou Prahu. 

Na první březnové schůzi dne 7. 3. 2001 navštívil 
Domácí radu pražský primátor ing. arch. Jan Kasl. Byl 
Domácí radou srdečně uvítán. Poté byla otevřena disku-
se o Karlově mostě. Primátor požádal o osvětleni názorů 
Klubu. Stanovisko přednesl a vysvětlil místopředseda 
Klubu prof. M. Pavlík. Jan Kasl informoval, že rekonstruk-
ce malostranské části mostu, tzv. první etapa projekčně 
připravená již před několika lety, má dosud platné sta-
vební povolení. Ing. Fantyš objasnil, proč je pohled prof. 

Witzanyho jen jedním z možných, dále prohlásil, že ze sta-
tického hlediska most nijak vážně ohrožen není a pouká-
zal na zahraniční zkušenosti s historickými mostními kon-
strukcemi. Na to vystoupil arch. Hyzler, který provedl 
letmý exkurs problematikou rekonstrukce z let 1966 až 
1976 a popsal návštěvu technické komise Klubu do Řez-
ná a stanovisko řezenských odborníků ke Karlovu mos-
tu. Závěrem dodal, že řešení situace vidí v ustavení jaké-
si moderní huti pro trvalou údržbu mostu. Prof. Pavlík, 
ing. Fantyš i arch. Hyzler se zároveň shodli na tom, že by 
měla být ustavena znalecká oponentní komise, která by 
všestranně posoudila projekt prof. Witzanyho a jejíž ná-
zor by byl při konečném rozhodnutí brán v potaz. Primá-
tor Jan Kasl vyslovil s tímto názorem souhlas a požádal 
Klub, aby podal konkrétní návrh na složení této komise. 
Problematika Karlova mostu z hlediska názoru členů do-
mácí rady Klubu je podrobně zpracována v samostatných 
článcích tohoto Věstníku. 

V polovině března se na Klub s žádostí o pomoc obrátil 
Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích, občanské 
sdružení, které hájí historický stav této staré dělnické 
osady. Pan Martin Skalský, předseda spolku medáků, pak 
provedl v neděli 25. března členy Domácí rady Klubu po 
starých Střešovicích. Následně bylo zjištěno, že by bylo 
třeba podat návrh na prohlášení starých Střešovic za pa-
mátkovou zónu. Této iniciativy se členové Domácí rady 
Klubu ujmou a o problematice této lokality přineseme 
informaci v některém z dalších čísel Věstníku. 

V průbčhu měsíce dubna byly dále projednávány výše 
uvedené kauzy a uskutečněny také dvě památkové ex-
kurze. 3. dubna navštívili členové Domácí rady a další 
pozvaní odborníci kostel sv. Anny na Starém Městě 
s seznámili se se stavem jeho unikátního gotického kro-
vu. Následně byla dojednána návštěva projektantů obno-
vy kostela architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera na 
jednání Domácí rady Klubu. Ta se však uskutečni 
v polovině června, takže o jejím průběhu budeme infor-
movat v dalším čísle Věstníku. 

10. dubna pak měli členové Domácí rady Klubu příle-
žitost navštívit a prohlédnout si v doprovodu projektanta 
ing. arch. Zbyňka Pšeničky nově zrekonstruovaný dům 
čp. 77-111 v ulici U Lužického semináře 3, přímo pod Kar-
lovým mostem. Objekt byl upraven švédským investorem 
jako hotel s názvem Rezidence Lundborg pro náročnou 
zahraniční klientelu s potřebou delšího zejména pracov-
ního pobytu v Praze. Zvláštností a naprostým unikátem 
tohoto objektu jsou relikty Juditina mostu, z nichž ze-
jména část mostovky i s parapetními zídkami je volně 
přístupná z ulice U Lužického semináře i milovníkům 
Prahy a dalším zájemcům. 

Jan Veselý 

w 
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PŮDNÍ VESTAVBY 
V předchozím čísle našeho Věstníku jsme v rubrice Problém publikovali výzvu Klubu Za starou Prahu 

adresovanou orgánům státní správy, samosprávy, soukromým vlastníkům a investorům i obyvatelům a 

milovníkům Prahy, aby se zasadili za omezení dalšího povolování půdních vestaveb v historickém jádru 

města. Ačkoliv jsme v závěru článku vyzvali k diskusi, žádná bouřlivá diskuse se nekonala. Přesto jsme 

velmi spokojeni, protože to nejdíůežilější, co se po naší výzvě mohlo stát, se také stalo. Státní ústav 

památkové péče vydal metodické vyjádření, jehož plné znění zde nyní publikujeme. 

Půdní vestavba Trautmansdorfského paláce čp. 159-1 na Starém Městě. 
Foto Michal Patrný, duben 2001 

OCHRANA STŘECH A HISTORICKÝCH KROVŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

Metodické vyjádření Státního ústavu 
památkové péče 

S ohledem na výsledky monitoringu Pražské památkové 
rezervace zapsané na Listinu světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO a rostoucí řadu případů, ve 
kterých dochází k poškozování hodnotných historických 
krovů, narušování vzhledu staveb, jakož i s ohledem na 
postupující znehodnocování střešní krajiny památkově 
ochráněných území na území hlavního města v důsledku 
kvantity povolovaných vestaveb vydává Státní ústav 
z titulu ústřední organizace státní památkové péče ná-
sledující 

metodické vyjádření: 

Z hlediska památkové péče není přípustné 

1. povolovat nové půdní vestavby ani povolovat rozši-
řování stávajících půdních vestaveb v těchto lokalitách: 

- na celém katastrálním území Malé Strany, 
- na území Hradčan s výjimkou bloků moderní zástav-
by mezi ulicí Na Valech a třídou Milady Horákové, 
- na pražských nábřežích v rozsahu území Pražské 
památkové rezervace, 
- na území Starého Města. 

2. povolovat nové půdní vestavby ani povolovat rozši-
řování stávajících půdních vestaveb u objektů v Pražské 
památkové rezervaci, které jsou kulturními památkami 
nebo mají historický krov nebo u kterých by půdní ve-
stavba vyvolala zásah do vzhledu objektu. Historickým 
krovem se pro tento účel rozumí konstrukce před rokem 
1900. Pohledovým uplatněním se rozumí pohled 
z veřejných prostor (ulice, náměstí, mosty) a z význam-
ných vyhlídkových bodů jako je věž Staroměstské radni-
ce, Letná, Vyšehrad a další. 

3. povolovat nové půdní vestavby ani povolovat rozši-
řování stávajících půdních vestaveb u objektů na území 
hlavního města Prahy, které jsou kulturními památkami 

4. povolovat nové půdní vestavby ani povolovat 
rozšiřování stávajících půdních vestaveb u objektů 
v památkových rezervacích lidové architektury a v památ-
kových zónách na území hl. m. Prahy, které by měnily 
tvar střechy nebo se pohledově uplatňovaly v závažných 
urbanistických pohledech. Závažným urbanistickým po-
hledem se rozumí pohled na celkové panoráma lokality, 
pohled z náměstí, hlavních ulic a významných vyhlídko-
vých bodů. 

5. při obnovách střech kulturních památek a objektů 
ležících na památkově chráněných územích povolovat 
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úpravy, které nejsou v souladu s metodikou „Péče o stře-
chy historických budov". Metodiku je třeba dodržovat 
nejen v částech věnovaných střešním krytinám (požada-
vek na použití krytiny z hlediska památkové péče nejvhod-
nější), ale i v dalších ustanoveních (vyloučení nevhodných 
novodobých klempířských prvků, úprava nadstřešních 
částí komínů, respektování tradičního vztahu okapu stře-
chy ke korunní římse, respektování počtu, velikosti, kon-
strukce, materiálů, proporcí, způsobu osazení a způsobu 
provedení větracích vikýřků, respektování nerovnosti his-
torických krovů, požadavek na upřednostňování překlá-
dání pálené střešní krytiny v zájmu zachováni patiny 
střech a další). 

6. u historických krovů povolovat užití pojistné hydro-
izolační fólie. 

Metodiku „Péče o střechy historických budov" a toto 
metodické vyjádření je třeba považovat za relevantní do-
klad současného stavu poznání kulturně historických 
hodnot. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby bylo bráno 
v úvahu při posuzování všech udržovacích prací, oprav, 
přestaveb a dalších úprav, které se jakkoliv týkají kon-
strukce krovů, prostoru půd a vzhledu střech objektů na 
území hlavního města Prahy. Ze shodného důvodu je zá-
roveň třeba, aby byly takto citovány v odůvodnění každé-
ho rozhodnutí (závazného stanoviska), které se krovů, půd 
nebo vzhledu střech týká. 

odůvodnění 

Střechy tvoří součást našeho kulturního dědictví. Jejich 
význam je zvlášť silný v Praze, a to nejen vzhledem k počtu 
a mimořádné hodnotě pražských památek a urbanistic-
kých souborů, ale i pro členitý terén a množství vyhlídko-
vých bodů, odkud se střechy výrazně pohledově uplatňu-
jí. Kulturní hodnota střech spočívá v několika rovinách. 
Jsou krásné a mají silné citové kouzlo. Mají hodnotu his-
torického dokumentu. Spoluvytváření architektonickou 
podstatu památky. Každé době, každému slohu odpoví-
dá určité ztvárnění střechy s charakteristickou hmotou, 
proporcemi, typem krytiny, detaily. Střechy jsou nedíl-
nou součástí architektonické kompozice. Odpovídající 
podoba střechy je výtvarně rovnocenná výtvarnému ztvár-
nění fasád, se kterými tvoří jeden celek. To znamená, že 
střechám je třeba věnovat stejnou pozornost jako fasá-
dám. Střechy jsou součástí urbanistického, případně kra-
jinného, celku. Současnému stupni poznám kulturního 
dědictví odpovídá ochrana ne již izolovaně chápané jed-
notlivé památky, ale celého historického jádra města, tra-
diční vesnice, kulturní krajiny. Dokladem posunu smě-
rem ke komplexní péči a ochraně urbanistických a 
krajinných celků jsou i četné mezinárodní dokumenty. 
Za všechny připomeňme alespoň Washingtonskou char-
tu z roku 1987, která se zabývá ochranou historických 
mést. 

Z hlediska výše uvedených hodnot jsou původní ve-
stavby a nástavby nepříznivé. Osvětlení půd pro druhot-
né využití a snaha maximálně exploatovat prostor pod-
kroví vyvolávají degradující zásahy do vzhledu střech. Tím 
je poškozována architektura dotčeného domu, ale i jeho 
okolí. Svou úlohu totiž hraje nejen způsob řešení u té 
které stavby, ale i počet, resp. hustota takto přestavě-

ných střech. Co obecné může být přijatelné u jednoho 
domu, není přípustné u celé uliční řady. Půdní vestavby 
jsou příčinou ničení cenných historických krovů, a to 
jak přímo, tedy odstraněním historické konstrukce nebo 
jejím vyřezáním (vazné trámy, hambalky atd.), tak nepří-
mo - uzavřením dřevěné konstrukce a tím snížením její 
životnosti vlivem hniloby a škůdců. V souvislosti se změ-
nou využiti půdy dochází k nárůstu užitného zatížení, 
které vyvolává požadavek statických úprav. Jmenovité 
se to týká např. dřevěných záklopových a povalových stro-
pů. Volný prostor historického krovu má většinou sám 
o sobě architektonickou hodnotu, rozpříčkováním tato 
hodnota zaniká. Půda je charakteristickým prostorem his-
torické architektury stejně jako například dvorek, prů-
jezd, podloubí nebo mázhaus. Záborem pro jiné využití 
tato památková hodnota zaniká. Půdy obecné patří 
k nejméně užívaným prostorům Z tohoto důvodu se 
v nich zachovaly konstrukce a detaily, které v užívanějších 
částech stavby již zanikly, jmenovitě například dveře na 
půdy, schodiště z posledního patra na půdu, dřevěná žeb-
říková schodiště v krovu, dlažby atd. Tyto detaily větši-
nou s úpravou půdy pro nové využiti zanikají. Půdní ve-
stavby jsou někdy obhajovány v souvislosti s požadavkem 
zachováni přiměřeného podílu trvalého bydlení v centru 
Prahy. Na druhou stranu se ale často připouštěla a stále 
připouští ztráta obytné funkce u obytných pater, případ-
ně celých domů, a to i v případě obecního majetku. 
Z městotvorného a památkového hlediska nejsou půdní 
vestavby plnohodnotnou náhradou tradičních obytných 
pater. Mimo to zdaleka ne všechny vestavby do krovu jsou 
obytné. 

Smyslem památkové ochrany dané zákonem je garan-
tovat zachování výjimečných kulturních hodnot, u nichž 
nelze předpokládat, že by se bez cílevědomé péče a ochrany 
udržely samy. Připomeňme preambuli Benátské charty: 
„památky jako nositelé duchovního odkazu minulosti 
představují v přítomném životě národů živé svědectvíje-
jich staletých tradic. Lidstvo, které si každodenně uvědo-
muje jednotu všelidských hodnot, považuje památky za 
společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím genera-
cím za solidárně zodpovědné za jejich zachování Pova-
žuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti 
jejich původností" Smyslem a cílem ochrany kulturních 
památek a památkově chráněných území, respektive sou-
částí kulturního hodnot, za jejichž zachování se lidstvo 
slovy Benátské charty považuje vůči budoucím genera-
cím za solidárně zodpovědné, je i zachování volných půd, 
historických krovů a vzhledu historických střech. 
V omezeném vzorku nejhodnotnějších staveb a urbanis-
tických celků, jež byly prohlášeny za kulturní památky, 
památkové rezervace a zóny, mají zůstat zachovány pro 
budoucnost hodnoty, které bez památkové ochrany zani-
kají. Jejich uchování není možné bez toho, aby se u kul-
turních památek a památkově chráněných území omezi-
ly nebo zcela vyloučily úpravy, které v nechráněné většině 
zástavby k zániku předmětných kulturních hodnot ve-
dou. To se týká i půdních vestaveb a nástaveb. 

Toto by mělo obzvláště platit na území Pražské památ-
kové rezervace, která je zapsána na listinu světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO. Zábor historic-
kého krovu a půdní vestavby by měly být výjimkou 
potvrzující pravidlo. Degradující zásah do vzhledu stře-
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chy by měl být zcela vyloučen. Podle Zprávy o průběžném 
sledování památky zapsané na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví v kontrolním vzorku na Sta-
rém Městě (Skořepka - Jilská - Malé náměstí - Staro-
městské náměstí - Melantrichova - Havelská - Uhelný 
trh) mělo z celkového počtu 59 sledovaných objektů k roku 
1998 půdní vestavbu nebo nástavbu 29. V podobném 
vzorku na Malé Straně mělo k roku 1998 z celkem 57 
půdní vestavbu nebo nástavbu 39 objektů. Za uplynulé 
dva roky se přitom počet vestaveb dále podstatně zvýšil. 
V některých ulicích je půdní vestavba nebo nástavba již 
ve všech domech uliční řady - například v bloku mezi 
Břetislavovou a Vlašskou ulicí na Malé Straně nebo 
v Keplerově ulici na Hradčanech. Lze konstatovat, že po-
čet půdních vestaveb a nástaveb v historickém centru již 
překročil únosnou míru. 

Je třeba upozornit na řadu velmi nešťastných realiza-
cí, jmenovitě na Vratislavský palác čp. 366-III, Trautman-
sdofský palác čp. 159-1, domy čp. 265-III, čp. 557-III, čp. 
563-III, čp. 423-III, čp. 351-1, čp. 460-1, čp. 713-1 a mno-
hé další. Zároveň je třeba připomenout zničení historic-
kých krovů, včetně renesančních, a znehodnocení dal-
ších cenných prvků, jejichž ztrátu nemůžeme přehlížet, 
i když „zvenku není viděť. Vzhledem k množství přípa-
dů, kdy půdní vestavba znamenala fyzické zničeni pa-
mátkově velmi cenných konstrukcí a prvků, architekto-
nické znehodnocení objektu nebo narušení významných 
lokalit (Staroměstské náměstí, Betlémské náměstí, Ma-
lostranské nábřeží, pohledy z Petřína a rampy Pražského 
hradu aj.), a vzhledem k neúnosné kvantitě povolovaných 
případů lze konstatovat, že systém památkové ochrany 
v hlavním městě není účinný. 

V této souvislosti je dále třeba upozornit na absenci 
jakékoliv regulace. Vyhláška NVP č. 9/1985 byla zrušena 
bez náhrady. Namísto regulace naopak hlavní město Pra-
ha a jeho městské části nabízejí volné půdy v obecních 
domech k zastavění, a to i v případech kulturních pamá-
tek a objektů v nejcennějších částech památkové rezer-
vace. Čím více je připouštěno výjimek, tím více sílí tlak 
na zábor ještě zbývajících půd. Při absenci jasně deklaro-
vaných a dodržovaných pravidel se oigán památkové péče 

k věci vyjadřuje až v okamžiku předložení záměru nebo 
dokonce hotového projektu, tedy až poté, co se stavebník 
dohodl s majitelem domu, byly uzavřeny kupní nebo ná-
jemní smlouvy, byly investovány prostředky do přípravy, 
tedy v době, kdy zamítnutí úpravy znamená pro dotče-
nou stranu újmu. Absence pravidel proto nepoškozuje 
pouze obecný zájem na ochraně a péči o zákonem chrá-
něné památkové hodnoty, ale nastoluje stav, který 
v důsledku může poškozovat i majitele domů, případně 
stavebníky, a to i tím, že vytváří nejasné, nepředvídatelné 
a nekontrolované prostředí, ve kterém nabývá na intenzi-
tě problém korupce. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že Pražská pa-
mátková rezervace je prohlášena světovou památkou 
UNESCO, z čehož pro uchování jejích hodnot v neztenčené 
podobě vyplývá zvlášť silný závazek, skutečnosti, že po-
čet již povolených půdních vestaveb přesáhl únosnou 
míru, tedy že kapacita je již vyčerpána, jakož i u vědomí 
toho, že místa, kde bylo možno dosáhnout přijatelného 
kompromisu jsou již vyčerpána a zbývají objekty a lokali-
ty, kde by půdní vestavby vyvolaly zvlášť citelnou degra-
daci, považuje Státní ústav památkové péče za nezbytné 
v nejcennějších částech Pražské památkové rezervace 
povolování dalších půdních vestaveb zcela zastavit a pro 
zbytek území hlavního města stanovit jasná obecná kri-
téria. Navrhovaná kritéria vycházejí z oborové metodiky 
péče o střechy historických budov. K jednotlivým stav-
bám a územím přistupují diferencované s ohledem na 
jejich hodnotu a právní ochranu. Z tohoto důvodu se vy-
mezují zvlášť nejcennéjší části Pražské památkové re-
zervace, památková rezervace jako celek a památkové 
zóny, přičemž míra omezení klesá. Vědomě se tedy nepo-
žaduje striktní zákaz půdních vestaveb, ale navrhuje se 
řešení, které při zachování zákonem chráněných hodnot 
co nejméně omezuje vlastnická práva a další oprávněné 
zájmy. 

Metodické vyjádření je adresováno Odboru památkové 
péče Magistrátu hl. města Prahy a podepsáno PhDr. Jo-
sefem Štulcem, ředitelem Státního ústavu památkové 
péče. 
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KE ZMĚNĚ MĚSTSKÉ 
DOPRAVNÍ POLITIKY 

Automobily v Praze se staly lavinou. Ve městě funguje velmi kapacitní veřejná doprava, a přesto jsou 

přes den ulice stále plné čekajících a posunujících se aut, která často brání průjezdu tramvajím, autobu-

sům a hlavně překáží chodcům Čím to je? Odhlédneme-li od módy - vlastnit auta a vysedávat pohodlně 

v autě a číst, psát nebo telefonovat - čím to je, že přes všechny překážky jako jsou úzké ulice, všude 

odstavená auta, ostatní projíždějící auta a bludiště jednosměrek, je pořád tak lákavé a snad i výhodné 

se vydat do středu města autem? 

I přes to, že existují byť nedokonalé objízdné trasy, je 
pořád výhodné se přivézt autem nebo projet z těchto dů-
vodů: 

1. je to relativné laciné 

2. vždy se najde kus chodníku nebo křižovatky 
k odstavení vozu 

3. vždy lze odstavit vůz blíže k cíli cesty, 
nežli je zastávka MHD 

4. je to často rychlejší, než použít MHD 

Těchto čtyř bodů se musí dotknout politika města, má-
li se snížit počet aut v ulicích. A proč se má snížit? 

Asi 50% domácností v Praze vlastní auto nebo dvě auta, 
ostatní auta jsou služební až do stupně automobilizace 
1:2,8. Jak k tomu přijde jedna polovina domácností, aby 
jim v centru překážela a smrděla druhá polovina? 

Praha těží z turistického provozu ve středu města. Agre-
se individuální dopravy tento provoz omezuje na malé 
území a z toho plynou podružné negativní jevy, jako je 
úbytek obyvatelstva v atraktivních turistických místech, 
špatné služby pro obyvatele a nebezpečí. 

V památkové rezervaci je asi 1/4 milionu pracovních 
příležitostí, tj. téměř 40 % práceschopného obyvatelstva 
z města a okolí v ní nachází práci. V PPR se vytvoří velký 
dfl národního produktu, který odhaduji asi na 1/8. Při-
tom poměr mezi lidmi, kteří používají k cestě do práce 
MHD a pěší dopravu a těmi, kteří používají automobil, 
může být asi 9:1. Nemůžeme tedy tvrdit, že mobilita au-
tem je podkladem hospodářského blahobytu. Naopak 
v nejméně vyvinutých regionech je možná tento poměr 
obrácený. 

Ukazuje se, že hustota pracovních příležitostí a jejich 
absolutní soustředění je pro výši výdělku rozhodující a že 
této koncentraci ustupují ostatní funkce města, proč by 
jí tedy neustoupila nechtěná individuální doprava? 

Co udělat? 
Kbodu 1. 
Dopravu automobilem mocně subvencuje stát: výstav-

bou komunikací, podporou nákupu automobilů, podpo-
rou provozu automobilů. Tyto výhody musí být v centru 
města od 7 do 19 hodin kompenzovány nevýhodami, tu-
díž musí být používání automobilu v centru drahé: ome-
zením počtu parkovacích stání lze vybírat vysoké parkov-

né, vybíráním mýta nálepkami se omezí vjezd a průjezd 
centrem. K těmto opatřením dále přistupuje i vybírání 
daně z odstavných stání na soukromých parkovištích (ob-
doba hotelové taxy). Výjimku z některých poplatků mo-
hou mít jen taxi, policie, hasiči a záchranky a invalidé. 
Nikoli rezidenti, ani státní nebo městská správa. 

Kbodu 2. 
Instalace zábran pro odstavování vozidel, snížení po-

čtu jízdních pruhů a řadících pruhů, více plochy pro chod-
ce a schůdná spojení míst vhodných pro chůzi. 

Kbodu 3. 
Vytyčení doplňkové dopravní sítě (městské taxibusy 

nebo soukromé kolektivní taxi pro krátké cesty od domu 
k domu nebo od zastávky k domu). Tato síť je výhodná 
tím, že není investičně náročná. Co totiž nejvíce dnešní-
mu centru Prahy chybí je dobré spojem na krátké vzdále-
ností. To dobře cítí zastánci tramvajových tratí a drátů 
na Václavském náměstí. 

Kbodu 4. 
Zdržováním automobilové dopravy se cesty stanou ča-

sově nevýhodnými. 
O konkurenceschopnosti veřejné dopravy lze reálně 

uvažovat, pokud bude docházka pěšky na zastávku a ze 
zastávky co nejkratší. 

Pokud jeden malý autobus nahradí dejme tomu 20 
projíždějících, čekajících a překážejících aut, padá i ar-
gument o zhoršení čistoty ovzduší. 

V přiloženém plánku (viz barevná příloha) je nakresle-
ná snadno realizovatelná síť městských taxibusů, která 
doplňuje stávající linie MHD. Trasy mají velké množství 
zastávek. 

K této úvaze mě přivedla skepse, která se přes výji-
mečně kapacitní uliční síť pociťuje v centrech měst jako 
je Berlín nebo Londýn. Po letech výstavby komunikací 
zjišťují, že i přes obrovské investice do veřejné dopravy 
nemohou být spokojeni s vysokou mírou používání osob-
ních aut v centru. V Praze můžeme využít rezervy ve vy-
budované síti MHD a železnice a jistého zpoždění ve vý-
stavbě komunikací (nebo všeobecně uznávané nemožnosti 
rozšiřovat ulice) k tomu, abychom bez zvláštního úsilí 
lavinu automobilistů zvládli. 

Martin Krise 
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PRAŽSKÉ ŠINDELOVÉ STŘECHY 
Následující odstavce nejsou ódou na pražské věže či prejzové střechy, ale upozorněním na několik objektů, 
v hlavním městě Praze, které chrání i zdobí šindelová střecha. Lze namítnout, co ve třetím tisíciletí s dřevěnou 
střechou? Však šindelové střechy si pro čas který překonaly, i pro řemeslnou zručnost svých tvůrců, trochu 
pozornosti zasluhují Je to dúo odnože tesařů - šindelářů, nebo prknařů; šindele, převážně z modřínového 
dřeva, štípali ručně na šindelářském kozlu. S touto stolící chodili po Čechách a nabízeli svou prácí 

Obyvatelé hlavního města si patrně vybaví, že znají v 
Praze tři - čtyři objekty se šindelovou střechou. Ovšem 
takových objektů je v Praze nejméně sedm, tolik se jich 
podařilo vypátrat autoru těchto řádků (nejsou uvažovány 
drobné rekreační objekty v Divoké Šárce apod). Následu-
jící pořadí staveb, jejichž střechy jsou pokryty šindeli, ne-
sleduje důležitost, velikost či historický význam objektu, 
ale číselné označení městských částí kde se objekt na-
chází. Praha 1 je na šindelové střechy nejbohatší. Na 
Hradčanech - v prostoru Nového Světa je objekt první; 
druhý je též na Hradčanech, v zahradnictví Správy praž-
ského hradu; třetí dům je ve Vlašské ulici pod Petřínem. 
V Praze 4, v ulici Pod Vyšehradem je čtvrtá stavba se 
šidelovou střechou. Pátý objekt je v Praze 5 - v zahradě 
Kinských. V Praze 7 - Tróji jsou dva objekty se šindeli, 
šestý v ulici Pod Havránkou a sedmý v ulici Povltavské. 

1. Novým Světem - bývalým hradčanským předměs-
tím kde kdysi pobývala hradčanská chudina - prochází 
ulice stejného jména. Na rohu této ulice a ulice Černín-
ské je jednopodlažní dřevěný domek se šindelovou stře-
chou (obr. č. 1). Stavba pochází ze 16. století a původně 
to byly řeznické chlévy. Po roce 1990 objekt pustnul a 

stal se útočištěm bezdomovců. Na štěstí získal nového 
majitele, který jej upravil na hotel „U RAKA". Před hotel 
osadili lípu z části zakrývající dvanáct řad šindelů, umís-
tili mlýnské kameny, kamenná koryta a hranice polen. 
Se starou dlažbou tak snad měla být vytvořena iluze sta-
rých časů, kdy zde na potoce s raky (později svedeném do 
kanalizace) klepal mlýn. Tu ovšem poněkud ruší, před 
hotelem na „kočičích hlavách" parkující, osobní automo-
bily. Zásah motorizace do původního prostředí Nového 
Světa není nejvhodnější, ale hlavně že šindelová střecha 
přežila. 

3 

2. Na konci Vlašské ulice, v úseku kde stoupající cesta 
z města přechází na schodiště petřínské stráně, je obytný 
dvoupodlažní dům. Na stěně má připevněnu kovovou 
odlitou popisnou tabulku s označením: „Praha - Malá 
Strana, 343/27". Dům je zastřešen dvoudílnou šindelo-
vou střechou. Z pohledu ze zdola má hlavní střecha 12 
řad šindelů, ze shora 11. Z pohledu shora (obr. č. 2) je 
část střechy přivrácené k Petřínu zakryta korunou sosny 
černé. Střecha odvrácená od Petřína je poškozená. Patr-
ně při rekonstrukci komína byla část šindelů necitlivě 
nahrazena plechovou krytinou. 

3. Třetí objekt se šindelovou střechou v Praze 1 - Hrad-
čanech patří zahradnictví Správy pražského hradu. Na-
chází se v areálu zahradnictví mezi ulicí Jelení a horní 
částí Jeleního příkopu. Je to celodřevěná stavba s obdél-
níkovým půdorysem a s výškou asi 3 metry. Každý díl 
střechy je sestaven z 10 řad šindelů. Z dosud popsaných 
objektů je nejmenší, leč pro svůj účel neobvykle velký. Je 
to totiž včelín (obr. č. 3). 

4. V Praze 4 - Podolí, v ulici Pod Vyšehradem stojí od 
roku 1856 farní kostel Sv. Michaela archanděla (první 
zmínka o kostele v tomto místě je z roku 1330). Před kos-
telem na informační tabuli o kostele Sv. Michaela je též 
zprávička o dalším objektu se šindelovou střechou (obr. 
č. 4). Citujeme: „Při kostele stojí památná zvonicejakých 
je v Čechách málo. V ní visí historický zvon ulitý v roku 
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kých buditelů zřídit na Všeslovanské výstavě skanzen původních českých 
a moravských dřevěnic. Pravoslavný kostelík v Praze 5 je největším a nej-
krásnější objektem se šindelovou střechou v Praze, mezi stromy zahrady 
Kinských působí velmi malebně (obr. č. 5). Tři cibulovité věže rozličných 
výšek a tvarů (obr. č. 6) s původními šindeli svědčí nejen o dovednosti 
prvních řemeslníků, ale i těch kteří střechy po přestěhování obnovovali. 

6. Pěkně tvarovaná je šindelová střecha věže obytné budovy po severní 
straně vstupní brány trojského Panského statku v Praze 7 v ulici Pod 
Havránkou čp. 7 (obr. č. 7). Je to zajímavé řemeslnické dílo vzniklé patrné 
již na konci 17. století v době stavby Trojského zámku. Statek, který patřil 
k základnímu zázemí trojského panství, je v současnosti používán jezdec-
kým oddíle Trója. Objekt v restitučních sporech chátrá (včetně šindelové 
střechy). 

8 

Autorkou 
fotograjuje 
Jitka Smská 

1482 neznámým sochařem ke cti Matky Boží a Všech 
svatých. K němu přibyly roku 1993 dva nové zvony „Mi-
chael" a „ Jan Nepomucký" z dílny L. Tomáškové - Dytry-
chové z Brodkuu Přerova" (konec citátu). Půdorys zvoni-
ce má cca 5 x 5 metrů, první podlaží je zděné, druhé 
dřevěné. Střecha zvonice, na každé ze čtyř části pokryta 
23 řadami šindelů, je ukončena věžičkou, též se šindeli. 

5. Dřevěný pravoslavný kostelík ze zahrady Kinských 
v Praze 5 má poněkud „stěhovavou" historii. Kostel byl 
postaven v polovině 18. století ve Velkých Loučkách 
v Podkarpatské Rusi a odtud byl přestěhován do Medvě-
dovců u Mukačeva, kde byl v roce 1793 zasvěcen sv. Mi-
chaelu jako řeckokatolický svatostánek. Z podhůří Kar-
pat byl znova přestěhován v roce 1829 do Prahy. 
Přestěhování do Prahy patrně souviselo s myšlenkou čes-

7. V Praze 7 - Tróji v ulici Povltavská je ještě jedna 
šindelová střecha. Jde již pouze o zbytek šindelového za-
střešení budov osady Rybáře. Na zániku šindelových 
střech osady Rybáře má svůj podíl projekt výstavby di-
plomatické čtvrti. I když se po roce 1989 podařilo památ-
kářům zabránit úplnému zničení osady. Již vybydlené 
budovy chátraly a ze šindelových střech zůstalo pouhé 
torzo (obr. č. 8). 

Stanislav Srnský 
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VZPOMÍNKA NA STARÉ NUSLE 
29. ledna tohoto roku se uskutečnilo v cyklu Hovory o Praze velice úspěšné vystoupeni pani Věiy Štollové (nar. 1900), dcery 
prvního nuselského starosty, která vzpomínala na Nusle svého dětství a mládí. Přítomen večeru a nadšen jeho průběhem byl 
pan ing. Vlastimil Lebr (nar. 1913), který jako poděkování za milý zážitek věnoval Klubu Za starou Prahu svůj rukopis 
„vyprávění o starých Nuslích a k nim přilehlých končinách" spolu s jedenácti reprodukcemi svých kreseb. Protože pan ing. 
Vlastimil Lebr, malíř, řezbář, rytec, loutkář, turista, milovník hudby a výtvarného umění, díla Aloise Jiráska, Karla Hynka 
Máchy, Karla Klostermanna, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, vyznavač Šumavy, Náchodská a Žamberecka, Prahy a 
zvláště Vyšehradu a Nuslí a také inženýr elektrotechniky oslavil 25. května své narozeniny, dovolujeme si dodatečně jménem 
všech členů Klubu Za starou Prahu mu nejen poděkovat za milý dar, ale také popřát vše nejlepší. 

Vlastimil LEBR staré Nusle - bývalá ulička v 
chaloupkách 
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DVE PUBLIKACE O BABE 
Funkcionalistická osada Baba v Praze Dejvicích zletl932-1940, uznávaná vždy jako vynikající projev české moder-
ní architektury a bytové kultury, speciálním bádáním však dosud spíše opomíjená, se přednedávnem dočkala dvou 
monografických uměleckohistorických zpracování Stalo se tak ve chvůí kdy se v osadě povážlivě urychlil proces 
nekompetentních zásahů do podoby jednotlivých staveb, takže tedobě publikace vyznívajíjako nostalgické pfípome-
nuti bývalé a dnes už notně pošramocené krásy tohoto jedinečného Juřikcionalistického souboru. 

Rakouský novinář a historik moderní architektury Stephan 
Templ vydal svou knihu Baba, Die Werkbundsiedkmg Prag 
nejprve dvojjazyčně, německy a anglicky, v prestižním švý-
carském architektonickém nakladatelství Birkháuser v roce 
1999. Vyšel tak vstříc mezinárodnímu odbornému publiku, 
které se už dlouho o Babu zajímá a znepokojuje je nynější 
osud vzácné funkcionalistické památky. Rok nato pořídilo 
pražské nakladatelství Zlatý řez českou mutaci Templovy 
knihy, Baba, Osada Svazu čs. díla, v překladu Jany "ňché. 

Ve svém výkladu dějin Baby Stephan Templ shrnul dosa-
vadní poznatky o osadě, doplnil je studiem plánů a doku-
mentů v pražských archívech a využil také mnoha dosud ne-
známých údajů, které získal od potomků někdejších 
stavebníků Baby žijících dnes v USA a v západní Evropě. Pu-
blikaci doprovodil převážné starými snímky domů na Babě a 
jejich plánovou dokumentací. V úvodu se mu podařilo zasa-
dit výstavbu pražské kolonie do kontextu podobných západo-
evropských akcí, propagujících od dvacátých let nové formy 
bydlení, do rámce dějin české moderní architektury i aktivit 
Svazu československého díla. V několika krátkých kapitolách 
pak Templ líčí detailnější okolnosti výstavy osady, zásady, 
jimiž se domy na Babě vyznačují ve svých urbanistických vzta-
zích, v konstrukčních technologiích, ve vnitřním prostorovém 
uspořádání a vybavení, nepomíjí ani ohlas Baby v dobovém 
tisku a objevné se soustřeďuje na roli stavebníků jednotli-
vých domů a na jejich kulturní a společenský statut. Malými 
medailony stavebníků Templ dokonce opatřil i katalogově 
uspořádané portréty třiceti tří domů na Babě, jejichž autoři 
se čtenářům představují ve stručných biografických heslech 
v závěrečné části Templovy knihy. Co tu pokládám za sporné, 
spočívá ve zřetelných stylistických germanismech označo-
vání domů podle jejich stavebníků jako „důmMunk", „dům 
Zaorálek" nebo „ vila Glůcklich". Správnou češtinou bychom 
totéž vyjádřili jako „Munkův dům" či .dům Františka Mun-
ka",„Zaorálkůvdům"či „důmHugaZaorálka"anebo „Glůck-
lichova vila"či „vila Julia Glůcklteha". 

Templova kniha nepomíjí ani problém památkového za-
chování Baby. Autor správně konstatuje, že doba po roce 
1948 na Babu pohlížela jako na typický projev „buržoaz-
ních masarykovských intelektuálů" (strana 39 českého vy-
dání) a vystavila tak proto domy v osadě značnému riziku, 
a to zvláště ty, kterých se po únoru 1948 a po srpnu 1968 
zmocnili noví vlastníci. Vypočítává, které domy minulá doba 
nejvíce poškodila: například dům čp. 1708 v ulici Na Ostro-
hu od architekta Ladislava Žáka, který dal po roce 1970 
brutálně upravit někdejší místopředseda vlády Šimon, nebo 
dům Na Babě čp. 1777 od Ladislava Machoně, upravovaný 
od osmdesátých let pro ministerstvo vnitra. Zdá se mi nic-
méně, že v tomto ohledu se ani sám Stephan Templ nevy-
hnul ideologickému klišé, černobílému vidění, podle které-
ho musela být minulá doba za každou cenu zlá a doba po 
roce 1989 musí zase být za každou cenu dobrá. Naše zku-
šenost s dnešním osudem Baby totiž tomuto klišé za prav-
du nedává. Ministerstvo vnitra pokračovalo v destrukci domu 
čp. 1777 i po listopadu 1989. Tehdy například Machoňovo 
dílo dostalo nová plastová okna, čímž se nepochybně spus-
tila lavina podobných úprav na ostatních domech osady. 
Templ rovněž zavřel oči nad faktem, že už v polovině deva-

desátých let narušili dnešní majitelé nevhodnou nástavbou 
atiky vytříbený konstruktivistický vzhled sousedního domu 
čp. 1779 od Holanďana Marta Stama. Přiznejme ovšem, že 
dva nejhorší incidenty na Babě - nástavby domů čp. 1796 
v ulici Na Ostrohu a čp. 1707 v téže ulici - proběhly až bě-
hem vydáni obou mutací Templovy užitečné knihy. 

Česko anglickou publikaci Osada Baba, Plány a mode-
ly, připravili na rok 2000 tři učitelé Fakulty architektury 
ČVUT v Praze: Petr Urlich, který pro ni napsal úvod, objev-
ný výklad o urbanistickém vývoji území Baby a větší část 
medailonů jednotlivých objektů, Vladimír Šlapeta, jemuž 
vděčíme za stylisticky brilantní vylíčení dějin osady 
v kontextu aktivit Svazu československého díla i za instruk-
tivní kapitolu „Baba 1932 - prolog a epilog" v závěrečné části 
publikace; Tomáš Šenberger, pod jehož dohledem vypraco-
vali studenti architektury ČVUT dvě sady modelů domů 
v osadě v měřítku 1:50 a 1:100. Jeden z těchto modelů či 
snad oba jsme v létě 2000 mohli shlédnout v podzemí Bet-
lémské kaple na výstavě o Babě, kterou Urlichova, Šlapeto-
va a Šembergova publikace doprovodila jako katalog. 

Struktura této publikace se podstatně neliší od knihy 
Templovy. Česká práce však přináší mnohem více dokumen-
tačního materiálu a dostala atraktivnější typografickou úpra-
vu, v níž hraje nezanedbatelnou roli čtyřbarvotisk. Baba se 
ve Šlapetové výkladu jeví jako milník v procesu sbližováni 
kulturních nároků meziválečné české středostavovské inte-
ligence s nároky tehdejší moderní architektury: od chvíle 
výstavby této osady se české střední vrstvy ztotožnily 
s funkcionalismem a přijaly ho za svůj identifikační znak. 
Proto se však také autoři domů na Babě vyhýbali příliš or-
todoxnímu a příliš odvážnému avantgardnímu projevu a 
spiše než na vytváření domů jakožto osobních manifestů 
vsadili na trpělivý dialog se stavebníkem. 

Za problém obou publikací, důležitý i z hlediska památko-
vé ochrany kolonie, pokládám časové a tím také územní vy-
mezení osady na Babě. Obě práce se shodly v mínění, že vý-
stavba Baby, organizovaná Svazem československého díla, 
skončila rokem 1936, s dokončením Bélehrádkovy vily a domu 
Stanislava Mojžiše-Loma od architektů Františka Kerharta a 
Josefa Gočára. Nezahrnuly už proto do svých výkladů řadu 
domů v Matějské ulici z let 1939-1940 na parcelách, na kte-
rých Svaz původně zamýšlel postavit penziony nebo řadové 
rodinné domky. Platí přitom, že do této formace v Matějské 
pronikl i projekt nečlena Svazu, firmy Kučera-Zelenka. Jak 
Stephan Templ, tak i spoluautor druhé publikace Petr Urlich 
nicméně uznávají, že výstavba domů v Matějské ulici se na-
dále řídila zásadami autora urbanistického plánu Baby Pavla 
Janáka. Připojme k tomu, že architekti pěti objektů na tomto 
misté, František Kerhart, Josef Grus a Antonín Černý, byli 
právoplatnými členy Svazu československého díla. Ve svazo-
vém sborníku Výtvarná práce výroba bydlem z roku 1939, 
pro který napsal výklad o Babě právě František Kerhart, se* 
konečně příspěvky těchto architektů k budovám osady uvá-
dějí v souvislostech, které nás neopravňují tvrdit, že domy 
v Matějské ulici do kolonie na Babě nepříslušejí. Domnívám 
se proto, že napříště bude lépe zahrnout do osady i tuto pozdní 
etapu její výstavby z let 1939-1940. 

Rostislav Švácha 
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STARÉ PAMĚTI KUTNOHORSKÉ 
Velkým potěšením pro milovníky české historie se stalo současné vydání Starých pamětí Kutnohorských Jana Kořín-
ka kněze Tovaryšstva Ježíšova, péčí nadačního fondu Česká Knižnice v nakladatelství Lidových novin v jubilejním 
roce 2000. 

První vydání bylo vytištěno na Starém Městě pražském 
u Jiřího Černocha již v roce 1675. Citlivou prezentaci li-
terárního díla staršího více než tři století s uchováním 
všech zvláštností ducha své doby přinášejí dnešnímu 
čtenáři prostředky soudobého jazyka autoři prof. Alexan-
dr Stich a Mgr. Radek Lunga. V novém vydání zůstalo 
zachováno i původní rozdělení díla Jana Kořínka na 20 
kapitol, neboli „HANDSTANŮ" nazvaných dle úlomků rud 
z jednotlivých kutnohorských důlních šachet ve velikos-
tech, které obsáhla pěst horníka. V těchto kapitolách autor 
zachycuje společenský, hospodářský, kultumě-nábožen-
ský a politický život od počátku slavné středověké histo-
rie, jak jej poznává z historických pramenů, i pečlivé osob-
ní odpozorování všech detailů důlní činnosti, která se však 
v jeho době nacházela již za vrcholem své slávy. 

Toto dílo nás přenáší do druhého nejslavnějšiho měs-
ta českého království a jednoho z nejbohatších nalezišť 
vzácných kovů v tehdejší Evropě, přímo do prostředí pro 
nás, lidi technického věku, téměř nepředstavitelně na-
máhavé a nebezpečné ručně prováděné práce v podzemí 

dolů. Dílo nás však seznamuje i s všestranně plně žitým 
životem v domech, ulicích a náměstích města. Neuvěři-
telné je množství vytěžené horniny z hloubky až 300 m, 
dosažené hranice možností své doby. 

Dnes bychom se měli zamýšlet i nad středověkou logi-
kou života, která vedle exploatace přírodního bohatství 
bohaté rozvíjela duchovní kulturu. Připomeňme jen vzne-
šenost katedrály sv. Barbory. V souvislosti s těmito úva-
hami ohledně kulturního étosu lidského života a krajiny 
v konfrontaci se současnou obrovskou exploatací přírod-
ního bohatství severozápadních Čech upadáme do roz-
paků nebo spíše do smutku. Naproti tomu dílo Jana Ko-
řínka je oslavnou básnickou reportáží slávy české důlní 
činnosti a rozvoje českého městského života od středově-
ku po ranný barok. 

Jsme zavázáni díkem a blahopřejeme panu profesoro-
vi Alexandru Stichovi a Mgr. Radkovi Lungovi, který je 
též členem Klubu Za starou Prahu, za citlivé přetlumoče-
ní a obsáhlý doprovodný komentář k tomuto vynikající-
mu literárnímu dílu české minulosti. 

Josef Hyzler 

30. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 
Dne 21. července 1971 přijala vláda České socialistické republiky nařízení číslo 66, kterým prohlásila historické jádro 
Prahy za památkovou rezervací Rozsah rezervace je vymezen katastrálním územím Starého Města s Josefovem, Malé 
Strany, Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálnich území 

Vyhlášením Pražské památkové rezervace byl vytvo-
řen právní prostor, v němž by měla být naplňována myš-
lenka, která stála u zrodu Klubu Za starou Prahu: histo-
rické jádro Prahy si zaslouží, aby bylo pro budoucnost 
zachováno jako celek. Je vhodné připomenout, že to byl 
právě Klub, na jehož půdě se formulovala teoretická vý-
chodiska, která vedla po druhé světové válce k zavedení 
termínu „památková rezervace" a posléze k vyhlášení pa-
mátkových rezervací tak, jak jsou definovány platným 
zákonem o státní památkové péči. Mimo rozvíjení teorie 
Klub usilovně pracoval i na prosazení právní ochrany. 
Například již v roce 1931 navrhl zákon na ochranu území 
Malé Strany a Hradčan. I když nebyl úspěšný, svými ná-
vrhy připravil podmínky pro přijetí pozdějších norem. 

Velkým úspěchem bylo, že památkovou rezervací bylo 
prohlášeno území všech historických pražských měst, což 
je na památkovou rezervaci neobvykle rozsáhlá plocha. 
Tento osvícený počin se opíral o výsledky systematicky 
prováděných stavebně historických průzkumů, které 
mimo jiné odhalily a prokázaly hodnotu zástavby Nového 
Města Pražského. Bez průzkumů by nebylo bývalo zařa-
zení Nového Města do celku památkové rezervace mysli-
telné. V souvislosti s 30. výročím vyhlášení Pražské pa-
mátkové rezervace je proto třeba s vděčností připomenout 
také řadu odborníků, kteří toto vyhlášení dlouhá léta při-
pravovali a svou prací umožnili. 

Miloš Solař 

130 LET SPOLKU VLTAVAN 
Klub Za starou Prahu blahopřeje bratrskému spolku Vltavan k jeho letošnímu kulatému jubileu.. 

Program oslav, dne 15. a 16. června letošního roku, uvádíme na str. 3 tohoto Věstníku 
a vyzýváme též členy našeho Klubu k hojné účasti při slavnostním průvodu Prahou. 
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IN MEMORIAM 

Doc. ing. Jiří Pauli, CSc. 

Doc. ing. Jiří Pauli, CSc. 
16. 7.1929 - 22.1.2001 

Zpráva o úmrtí pana docenta vyvolala mezi členy Klubu 
Za starou Prahu nejen tíživý pocit ztráty odborného spo-
lupracovníka, ale také upřímného přítele, člena Domácí 
rady. Jeho milý obdařující úsměv nám však zůstává tr-
vale v paměti. 

Jiří Pauli se narodil 16. 7. 1929 v tehdejším Turčian-
ském Sv. Martině v Československé republice, jejímuž de-
mokratickému a křesťanskému duchu přes všechny po-
tíže zůstal celý život věrný. Po nuceném přesídlení rodiny 
ze Slovenska maturoval roku 1948 na reálném gymnáziu 
v Praze a v roce 1953 absolvoval konstruktivně dopravní 
směr Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. 

Po desetileté praktické projekční činnosti přešel v roce 
1964 na nově zřízenou katedru geotechnikyjako vedoucí 
katedrové laboratoře, kde se osvědčil jako uznávaný od-
borník v oboru stavební mechaniky a pružnosti, organi-
zátor a praktický řešitel mnoha závažných úkolů na úze-
mí celého tehdejšího státu. 

Počátkem devadesátých let vstoupil do Klubu, aby zde 
spolu s rovněž již zemřelým ing. Z. Fukou, CSc. a později 
již sám, v technické komisi vedli oponenturu proti při-
pravované radikální „novorekonstrukci" Karlova mostu. 

Vedení Klubu si bylo vědomo, že každým zásahem sta-
vební činnosti, v tomto případě ještě těžké inženýrské 
mechanizované výroby, i při největší pečlivosti každá his-
torická stavba nezadržitelně ztrácí ze své památkové iden-
tity. Proto by měl být takový zásah zvažován s nejvyšší 
možnou zodpovědností jako nezbytně úsporný a dlouho-
době účinný a odpovědnost péče o památku by měla být 
opětně přenesena na soustavnou a průběžnou údržbu. 

Další ideou, kterou se Klub snažil vyvrátit, byl tehdy 
selektivně chápaný názor Rieglovy památkové teorie, že 
technické prostředky uplatňované v sanační inženýrsko 
stabilizační činnosti, tj. ocel a železobeton, lze mnohde a 
dokonce sebevědomě opticky přiznávat a vytvářet tak nový 
kontext s estetickou stránkou památky. Tak tomu bylo 
v případě projektu a realizace stabilizačních prací na ko-
rytu Čertovky, kde tak byly z velké míry potlačeny pů-
vodně navržené betonové plochy. Nejúčinněji však tyto 
zásady doc. Jiří Pauli uplatnil při rekonstrukci starého 
mostu v Písku, městě, které se stalo rodině Pauliů po Praze 
druhým domovem. 

Jiří Pauli nebyl však jen racionálně založeným a exakt-
ním technikem, dovedl rozvinout i druhou stránku lid-
ství, humanitu. Byl výborný pedagog, mimořádné vzděla-
ný v historii, umění, byl hudebníkem a řadu let např. 
působil v symfonickém orchestru ČVUT. 

Týto názory a životní postoje přivedly doc. Jiřího Pau-
liho do Klubu a do jeho Domácí rady, jejíž členy si získal 
nejen šíří svého vzděláni, ale i jemným nevtíravým tak-
tem, s nímž dával Klubu své kvality k dispozici. Na život 
a osobnost tak vzácného člověka lze v dnešní době všu-
dypřítomné bezohlednosti a sobectví jen těžko zapome-
nout. 

Ještě jednou, pane docente, naše díky za Váš život mezi 
námi. 

Josef Hyzler 

Franco Valta 
S lítostí jsme přijali zprávu, že řady zahraničních členů Klubu Za starou Prahu 

opustil velký příznivec a podporovatel Klubu pan Franco Valta. 
Narodil se 10. 8. 1917 v Olomouci, roku 1939 odešel do Itálie, 

kde v roce 1947 založil průmyslovou firmu Pragotecna, kterou úspěšně řídil 
až do poslední doby. 

Pan Franco Valta opustil své blízké 10. března 2001. 
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNI KLUBU ZA STAROU PRAHU 
DNE 27. LEDNA 2001 

Místo konání: 
Baráčnická rychta. Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana 

Zápis průběhu: 
Předsedkyně Klubu PhDr. Kateřina Bečková zahájila 

valnou hromadu, uvítala hosty. V úvodu vystoupilo smyč-
cové duo prof. Pavlík a p. Jůna. Po hudebním programu 
bylo minutou ticha vzpomenuto na zemřelé členy Klubu 
Za starou Prahu. Dále následoval tradiční pracovní pro-
gram. 

Jednatelskou zprávu za minulé funkční období před-
nesl jednatel Klubu Richard Biegel. 

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu 
pro rok 2000 
Do stého prvního roku své nepřetržité činnosti vstoupil 
Klub Za starou Prahu ve slavnostním duchu „stoletou" 
valnou hromadou, výstavou v Muzeu hl.m. Prahy a vydá-
ním jubilejního sborníku. V rámci výstavy a sborníku byly 
pod vedením Dr. Kateřiny Bečkové poprvé podrobně zpra-
covány dějiny Klubu a přehled nejdůležitějších památko-
vých případů, kterými se Klub během sta let zabýval. 
Nadšení, nevyčerpatelná energie a skvělá organizace naší 
paní předsedkyně doslova zmobilizovaly členy Domácí 
rady a přitáhly k těsné spolupráci i mnohé další spolu-
pracovníky a příznivce Klubu. 

Nastoupený trend byl ještě zdůrazněn výrazným posí-
lením a omlazením Domácí rady, na jejíž práci se 
nyní podílejí odborníci různého zaměření a všech věko-
vých kategorií - od profesorů a docentů architektury či 
dějin umění a dalších zkušených, všeobecně respektova-
ných osobností, které jsou nejvyšší záštitou Klubu ve slo-
žitých památkových kauzách, přes střední generaci čin-
ných památkářů, architektů a historiků umění, až po 
studenty dějin uměni a architektury, kteří jsou doslova 
hnacím motorem klubovní činnosti. 

Završením základní formulace nové strategie Klubu pak 
bylo vydání prvního dvojčísla obnoveného Věstníku, 
jehož vydávání v této podobě bylo přerušeno v padesátých 
letech. Hlavní důraz staronového časopisu je položen na 
aktuální památkové kauzy a jejich dopad na jedinečné 
kulturní a historické hodnoty Prahy. V jeho loňských čís-
lech jsou podrobně rozebrány případy, o nichž se stručně 
zmíní tato jednatelská zpráva. 

Popis případů v klubovním věstníku rovněž nejlépe ilu-
struje způsob, jakým Klub k aktuálním kauzám při-
stupuje. Každý případ má na starosti jeden člen Domácí 
rady; jeho úkolem je shromáždit veškerou písemnou do-
kumentaci případu a zjistit, v jaké fázi je jeho projedná-
vání na památkových orgánech. Současné kontaktuje 
projektanta stavby, který je požádán o předvedení ná-
vrhu Domácí radé (loni to byla např. novostavba ASTRA 
II, EXPO 58, či Josefská kasárno), nebo, je-li zapotřebí, 
k exkurzi na místo plánované stavby (Dominikánský 
klášter, hotel Juliš). Není-li kontakt s architektem či in-
vestorem úspěšný, pokusí se Domácí rada získat pro-
jekt jinou cestou (Sovovy mlýny, přestavba kláštera 
U Hybernů). 

Důležitým momentem pro získávání včasných infor-
maci a vyjadřováni názorů Klubu je zapojení členů 
Domácí rady do práce v různých památkových radách 
a komisích, mezi které patří zejména Český výbor ICO-
MOSu, Poradní sbor primátora či Védecká rada mi-
nistra kultury (vše zastoupeno prvním místopředsedou 
Klubu prof. Milanem Pavlíkem), Památková rada ředi-
tele PÚPP (zástupcem je předsedkyně Klubu PhDr. Ka-
teřina Bečková) Komise územního rozvoje Prahy 1 
(arch. Polívková) aPrahy 2 (arch. Polívka) či Regionální 
komise pro návrhy kulturních památek v hl.m. Pra-
ze (zástupcem je místopředseda Klubu Karel Ksandr). 

Na základě získaných informací se Domácí rada roz-
hodne, zda a jak do případu zasáhne. Možnosti tohoto 
zásahu jsou různé - od korespondence s příslušnými or-
gány, přes jednáni v různých památkových radách a ko-
misích či osobní intervence členů Domácí rady, až po po-
řádání protestních tiskových konferencí (jak tomu loni 
bylo v případech Dvořákova pomníku, EXPA 58, Sovo-
vých mlýnů a kostela sv. Kajetána). Vždy pochopitelné 
záleží na pokročilosti jednání a závažnosti toho kterého 
případu. Na závěr má pověřený člen Domácí rady za úkol 
zpracovat celou kauzu do klubovního věstníku; text je 
zároveň zařazen do archivu případů na klubovních inter-
netových stránkách, jejichž nová verce byla v těchto dnech 
na síti vystavena. 

Prvním velkým případem, kteiý dosti rázně ukončil 
slavnostní náladu počátku roku, byla navržená a načer-
no již zčásti probíhající přestavba hotelu Julii na ad-
ministrativně - obchodní centrum. V rámci této takzvané 
rekonstrukce by z jedinečné funkcionalistické stavby ar-
chitekta Pavla Janáka zůstaly zachovány jen boční štíto-
vé zdi; vše ostatní by bylo odstraněno a nahrazeno v lepším 
případě volnou kopií (průčelní stěna), v horším zcela no-
vým řešením (přesunutí pasáže, zánik cukrárny, obchodní 
dům s eskalátory v prostoru patrové kavárny a podobně). 
Bylo navrženo celou stavbu zvětšit, přistavět nové části a 
propojit celý komplex s Františkánskou zahradou vcho-
dem proraženým v bývalé barokní kapli. 

Nesmyslná rekonstrukce, která by byla faktickou de-
molicí chráněné kulturní památky, vyvolala nebývale sil-
nou a jednotnou reakci odborné veřejnosti. Odborníci 
z Klubu Za starou Prahu a Ústavu dějin umění AV ČR 
zpracovali návrh regulačních podmínek, které by přesně 
stanovily možné hranice pro obnovu této památky. 
K tomuto stanovisku se postupně připojil i Poradní sbor 
primátora hl.m. Prahy a Státní ústav památkové péče, na 
základě jehož metodického pokynu byla přestavba hote-
lu v této podobě Odborem památkové péče Magistrátu jed-
noznačně zamítnuta. Poslední varianta rekonstrukce je 
k památce neskonale ohleduplnější. Je nesporné, že tento 
pozitivní výsledek by byl zcela nemyslitelný bez včasné- -
ho a jednotného zásahu odborné veřejnosti. 

Případ zamýšlené přestavby Dominikánského kláš-
tera na Malé Strané na hotel byl zmíněn již ve zprávě 
loňské. Klub se celým případem podrobně zabýval a Do-
mácí rada se zúčastnila podrobného předvedení studie 
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rekonstrukce zástupci projekčního atelieru Loxia 
s následnou exkurzí do zchátralého areálu zrušeného 
kláštera. Přístup architektů rekonstrukce k dochovaným 
budovám kláštera byl velice ohleduplný a projekt dokon-
ce obnovoval přepatrovaný prostor sálu a ambitu klášte-
ra, včetně jeho dnes zastavěného nádvoří. Daní za tento 
památkový přístup byla výstavba nového čtyřpodlažního 
křídla hotelu na historickém pozemku zahrady kláštera 
v těsném sousedství Nostického paláce. 

S tímto zásahem, který byl diktován obrovskou kapa-
citou hotelu. Klub pochopitelně zásadné nesouhlasil. Po-
dobný názor vyjádřily i orgány státní památkové péče; 
projekt se tak dostal do slepé uličky, neboť vzhledem 
k návratnosti investic prý nebylo možno snížit kapacitu 
budoucího hotelu. Zakázka byla kanceláři Loxia odebrá-
na a jejím zpracováním byl pověřen projektant, který hodlá 
problém nových pokojů řešit novostavbou budovy do pro-
storu nádvoří bývalého ambitu. Jeho projekt dosud ne-
byl památkovým institucím předložen. 

Malá Strana je území s ukončeným stavebním vývo-
jem a jakékoli zastavování volných zahrad a dvorků je 
zcela nepřípustné, neboť by znamenalo zánik jedinečné-
ho charakteru lokality. Novostavba, byť skrytá ve dvoře, 
je pochopitelně z tohoto principu nepřijatelná rovněž. Nic-
méně celkový stav bývalého dominikánského areálu je po 
dvou stech letech degradace natolik špatný, že případná 
rekonstrukce na hotel je v tuto chvíli zřejmě jediným způ-
sobem jeho faktické záchrany. Klub se v této situaci do-
mnívá, že jediným řešením je snížení navržené kapacity 
hotelu na míru, která by byla únosná pro nejcennější část 
historické Prahy. 

Kauzou s nečekaně bouřlivým průběhem bylo umís-
tění sochy Antonína Dvořáka na Palachovo náměs-
tí. Schválený záměr počítal s umístěním sochy na scho-
dy Rudolfina a pro sokl této sochy byla dokonce rozebrána 
část historického schodiště hlavního vstupu do jedné 
z nejvýznamnějších neorenesančních staveb architektů 
Josefa Zítka a Josefa Schulze. Výsledkem situování Dvo-
řákovy sochy na zmíněné schodiště by byla nejen degra-
dace osoby velkého skladatele, jehož by návštěvníci od-
cházející z koncertu viděli zcela nepatřičně seshora a 
zezadu, ale i poškození monumentálního komponované-
ho nástupu do Rudolfina. 

Nešťastnému umístění sochy se na poslední chvíli po-
dařilo zabránit protestní tiskovou konferencí, kterou spo-
lečné uspořádaly Klub Za starou Prahu a Společnost 
Antonína Dvořáka. Tisková konference vyzněla jednoznač-
ně proti tomuto umístění, což vedlo přítomného primáto-
ra arch. Jana Kasla ještě na místě ke změně stanoviska 
města. Tento otevřený přístup pana primátora je rozhod-
ně nutno ocenit; svědčí mimo jiné o odpovědnosti a vůli 
k dialogu, která jeho nedávným předchůdcům dosti ci-
telně chyběla. Schody pak byly opět zaceleny a pomník 
byl provizorně umístěn před Rudolfinum s tím, že 
v nejbližší době bude rozhodnuto o jeho konečném umís-
tění v rámci celkové nové koncepce Palachova náměstí. 

Tragickým případem je osud restaurace EXPO 58 
v sadech na Letné. Po nepovedené privatizaci vyhlášené 
restaurace byla tato pod záminkou rekonstrukce uzavře-
na, aby z ní díky nezájmu majitelů po deseti letech zů-
stala jen hrubá kostra z betonu a oceli bez stopy vnitř-
ních konstrukcí. Její osud nezměnily ani protesty odborné 

a kulturní veřejnosti, která se o případu dozvěděla díky 
široké publicitě v tisku. V současné době je torzo restau-
rantu přestavováno na kancelářskou budovu, což patrně 
znamená definitivní zánik poslední pražské památky tzv. 
bruselského stylu. 

Město Praha v tomto případě promarnilo možnost 
exemplárního vyvlastnění památky, kterou přivedlo po-
čínání majitele až na pokraj zániku a rozhodnutím svého 
památkového odboru posléze dokonalo dílo zkázy povole-
ním přestavby na kancelářskou budovu. Toto rozhodnutí 
Ministerstvo kultury na protest Klubu zrušilo, avšak i 
přesto přestavba na kanceláře započala. Pokud se nyní 
nepodaří urychleně spornou stavbu přerušit a změnit 
budoucí využití na restauraci zařízenou dle původní do-
kumentace a fotografií, nezbude než konstatovat, že ma-
jitel, který zcela transparentně porušoval památkový zá-
kon, dosáhl nakonec beztrestně svého - zhodnotil cenný 
pozemek výstavbou výnosné kancelářské budovy. Netře-
ba dodávat, že tento výsledek by byl výsměchem celé pa-
mátkové péči v Čechách. 

Do finální fáze vstoupila příprava dostavby Lindtova 
paláce (či paláce ASTRA) na Můstku. Po vydání sta-
vebního povolení se investor překvapivě zřekl dosavadní-
ho projektanta arch. Martina Kotíka a nový tým pod ve-
dením arch. Malínského pověřil přepracováním návrhu 
fasády objektu. Tento nový návrh byl architektem před-
staven Domácí radě, která konstatovala, že byť je jeho 
architektonické řešení soudobé, kvalitní a mnohem při-
jatelnější než návrh původní, je podstata problému novo-
stavby nezměněna - nad úroveň domu vystupuje nečle-
něný hranol se dvěma patry kanceláří, který narušuje 
výškovou hladinu a kompozici celého prostoru Zlatého 
kříže. Návrh se bude patrně v nejbližší době realizovat. 

Naopak stále nejasná je budoucí podoba mamutího 
komplexu v prostoru Josefských kasáren na Náměstí 
Republiky. Po zapsání nejcennějšich budov areálu do 
seznamu kulturních památek byl investor nucen postup-
né snižovat celkový objem zástavby a ustoupit od pláno-
vaných rozsáhlých demolic v jízdárně a hlavní budově 
kasáren. Pokud se bude projekt dále tímto směrem upra-
vovat, dá se předpokládat, že novostavby nakonec výraz-
ně nepoškodí prostor nešťastného Náměstí Republiky. 
Nicméně ve stávající podobě je projekt pro historické já-
dro Prahy stále nepřijatelný. 

Mediálně nejrozšířenější kauzou byla nesporně pře-
stavba Sovových mlýnů na galerii moderního umění 
pro sbírky paní Medy Mládkové. Problém je v podstatě 
prostý - po vydání stavebního povolení, které dostal pro-
jekt, jež historické budovy citlivě opravoval bez výrazných 
zásahů do jejich struktury a vzhledu, vyměnila paní MMd-
ková autorský tým rekonstrukce a požádala o povolení 
nových skleněných prvků - vikýřů, lávky a zejména skle-
něné krychle, která má přesahovat přes hřeben střechy 
mlýnů jako upozornění na novou funkci areálu. 

Proti tomuto zásahu do panoramatu Malé Strany a 
Hradčan se vyslovily všechny památkové orgány včetně 
Poradního sboru primátora a vědecké rady ministra kul^ 
tury ČR. Nesouhlas vyslovil v otevřeném dopise ministru 
kultury i Klub Za starou Prahu. Pražský ústav památko-
vé péče stanovil jako kompromisní řešení možnost mo-
derního prvku, který nepřesáhne přes hřeben střechy a 
nebude se tudíž uplatňovat v dálkových pohledech na 
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Malou Stranu. Toto řešení paní Mládková odmítá. Vzhle-
dem k citlivosti případu bylo dokonce provedeno vytyče-
ní kiychle na místě laťovou konstrukcí; její fotografie při-
nesl ve třetím čísle klubovní Věstník. 

Klub Za starou Prahu se domnívá, že povolení skleně-
ného prvku v této podobě a zejména v tomto rozměru by 
bylo vážným precedentem, který by spustil lavinu podob-
ných projektů v nejcennější části Pražské památkové re-
zervace. Konečný verdikt celého případu ještě nepadl, 
neboť paní Mládková se přes setrvale zamítavé stanovis-
ko památkových orgánů proti jejich rozhodnutím znovu 
odvolává k ministru kultury. Doufejme, že v tomto přípa-
dě neustoupí hodnota neopakovatelného panoramatu 
historické Prahy neuváženým a přelétavým zájmům jed-
notlivce. V sázce je totiž skutečné příliš mnoho. 

Trochu netradiční kauzou byl spor o zamýšlený pro-
dej kostela Panny Marie a sv. Kajetána v Nerudoví 
ulici. Barokní chrám architektů Jeana Batisty Matheye 
a Jana Blažeje Santiniho Aichela byl katolickou církví 
označen za pastoračně nadbytečný a jako takový určený 
k prodeji. Po silném tlaku kulturní veřejnosti bylo vydá-
no arcibiskupstvím stanovisko, ve kterém se církev zaru-
čila za budoucí osud této památky a zároveň se ohradila 
proti mediální kampani, která proti ní piý byla vedena. 

Skutečnost je však taková, že to bylo právě až mediál-
ní rozšíření problému, které církev přimělo veřejně se 
k zamýšlenému prodeji přiznat a poskytnout záruky, že 
se zařízený a fungující barokní chróm nestane dalším ka-
mínkem do mozaiky pražských sekularizovaných staveb, 
z nichž je nejhorší případ nekulturní show v kostele sv. 
Michala na Starém Městě. Problém pastorační nadbyteč-
nosti kostela však dále trvá a dle slov zástupců církve se 
týká i mnoha desítek dalších staveb v celé zemi. Je proto 
možné, že stojíme na počátku obrovského problému bu-
doucího vhodného využití staveb, které naši předkové 
vybudovali k poctě a slávě Boží. 

Jedním z nejvážnějších případů posledních deseti let 
je přestavba domu U Hybernů, bývalého barokního 
kostela Neposkvrnčného početí Panny Marie na 
muzikálové divadlo. Původní záměr umístit divadlo do 
uvolněného a pietně opraveného barokního prostoru byl 
postupně v projektu a v následné změně stavebního po-
volení upraven tak, že byla až po základy zbořena čtvrti-
na dochované barokní stavby včetně kleneb. Celkem za-
niklo jedno pole presbytáře, vítězný oblouk a celý transept 
kostela. Bourání bylo umožněno nepochopitelně laxním 
přístupem památkových orgánů, které v této kauze re-
prezentoval bývalý ředitel PÚPP arch. Pavel Pirkl a stáva-
jící vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu Mgr. Ji-
řina Knížková. Svůj díl viny má patrně i Odbor výstavby 
MČ Praha 1, neboť se zdá, že text stavebního povolení ne 
zcela odpovídá razanci provedených zásahů. 

Podle stanoviska Klubu Za starou Prahu je třeba ztr-
žené části znovu vyzdít jako repliku původního stavu; 
zároveň je nezbytné vyvodit osobní zodpovědnost 
z pochybení pracovníků památkové péče, kteří zjevně jed-
nali zcela proti jejím zásadám. Případ dále pokračuje; první 
místopředseda Klubu, prof. Pavlík, byl poradním sborem 
primátora pověřen spolu s právníkem Komory architek-
tů JUDr. Plosem detailním prošetřením případu. O dal-
ším vývoji budeme informovat v příštím Věstníku. 

V loňském roce se snad konečně uzavřel případ návr-
hu výstavby rezidence kanadského velvyslanectví 
v historické zásobní zahradě Stromovky vedle Mís-
todržitelského letohrádku. Sporná stavba byla nakonec 
zamítnuta Státním ústavem památkové péče, Minister-
stvem životního prostředí a její realizaci znemožnil i nový 
územní plán. Vzhledem k negativním ohlasům pak od celé 
akce odstoupil i investor. Lze říci, že v tomto případě se 
jedná o jednoznačné vítězství Klubu a to zejména dí-
ky osobě místopředsedy Karla Ksandra, jehož neumdlé-
vající aktivita na všech frontách měla lví podíl na zamít-
nutí tohoto nesmyslného návrhu. 

Opět se vynořil problém postupné zanikajícího Císař-
ského mlýna v Bubenči. Tato jedinečná památka ru-
dolfínské architektury byla při přestavbě na přelomu 80. 
a 90. let z větší části zdemolována. Poslední studie, se 
kterou byla Domácí rada na počátku ledna t.r. seznáme-
na, počítá s dostavbou areálu a jeho využitím na bydlení. 
Problémem tohoto návrhu je však přílišná kapacita no-
vostaveb a zejména jeho architektonické řešení, které 
vědomě nenavazuje na urbanistickou situaci manýristic-
kého komplexu. V předložené podobě je projekt zcela ne-
přijatelný a znamenal by konečnou likvidaci charakteru 
této těžce zkoušené památky. 

Mezi další problémy, kterými se Domácí rada v roce 
2000 zabývala, byly: problematika půdních vestaveb, 
které postupně a nekontrolované mění vzhled střešní kra-
jiny v PPR, tzv. Nové železniční spojení mezi Hlavním 
nádražím a východem Prahy, což je návrh naddimenzo-
vané stavby, která by ještě více poškodila východní okraj 
Pražské památkové rezervace, na Malé Straně pak zejmé-
na rekonstrukce Valdštejnského paláce se zahradou 
(kterou jako člen komise pro rekonstrukci paláce sledo-
val prof. Pavlík), protipovodňová ochrana Čertovky, 
rekonstrukce Hergetovy cihelny či zámér vybudo-
vání památníku a muzea v tzv. Werichové domé na 
Kampé, kvůli kterému by se museli vystěhovat jeho stá-
vající nájemníci. Klub dále ostře protestoval proti devas-
tačním přestavbám dvou domů v jedinečné funkci-
onalistické osadě Baba a Domáci rada se rovněž seznámila 
s aktualizovanou studií koncepce památkové ochra-
ny PPR, která by mohla po dlouhé době opět stanovit 
tolik potřebné regulační podmínky centra města. 

Zástupci Klubu se zúčastnili pražského zasedám or-
ganizace Europa Nostra, která v celé Evropě sdružuje 
nestátní organizace zabývající se ochranou památek a 
přírody. Na základě dojmů ze zasedám a značné důleži-
tosti Europy Nostry v evropském kontextu ochrany kul-
turního dědictví navrhuje Domácí rada usilovat o plné 
členství v této prestižní organizaci. 

Z hlediska vnitřních záležitosti Klubu je patrně nejdů-
ležitější opětné zahájení prací na projektu rekonstrukce 
přízemí Juditiny véže na výstavní síň. V současné době 
se celý projekt předběžné projednává s památkovými 
institucemi a s MČ Praha 1 jako majitelem věže. Budou-
cím hlavním exponátem výstavní síně by se měl stát Hyp-
šmanův model Malé Strany a Hradčan, který byl napo-
sledy vystaven na stoleté výstavě v Muzeu hlavního města 
Prahy. 

Dále pokračovaly tradiční aktivity Klubu, jako jsou 
Hovory o Praze pod záštitou dr. Helgy Turkové či vycház-
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ky pod vedením zesnulého Dr. Cejpa, čestného člena Klu-
bu Za starou Prahu. Upevňovaly se kontakty Klubu do 
zahraničí - za všechny jmenujme Paříž v osobě tamnější-
ho zástupce starosty, spřízněný Klub Za starý Brusel či 
nedávno vzniklou společnost Praha - Cáchy. Tato jedna-
telská zpráva je pochopitelně pouze stručným přehledem 
hlavních témat a událostí klubovního života v roce 2000. 
Další podrobnosti o činnosti Klubu Za starou Prahu 
v uplynulém roce je možno nalézt v loňských číslech klu-
bovního Věstníku. 

Hlasování o jednatelské zprávě 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1. 

Pokladní zprávu za rok 2000 přednesl pokladník 
Klubu Marek Foltýn. 

Ve zprávě byly vyčísleny náklady na realizaci akci 
k stému výročí Klubu a jejich úhrada z prostředků gran-
tů, darů i klubovního jmění. Zároveň byly představeny 
finanční plány pro rok 2001 se zdůrazněním investice do 
obnovy přízemí Juditiny věže. 

Zprávu revizní komise Klubu za rok 2000 předne-
sl pan Milan Patka v tomto znění: 

Revizoři Klubu se zúčastňovali zasedání Domácí rady 
Klubu a sledovali hospodaření s finančními prostředky. 
Rok 2000 byl pro Klub mimořádným obdobím, kdy slavil 
100 let svého trvání, s čímž byly spojeny i značné nákla-
dy. Podařilo se však získat dotaci a grant v souhrnné výši 
205 000,- Kč, které částečně pokryly zvýšené klubovní 
výdaje. Zásluhu na obdržení těchto prostředků má dobrá 
práce Domácí rady Klubu. Na úspěšné činnosti Domácí 
rady má zásluhu i její pokladník pan Marek Foltýn. 
S příchodem nového mladého pokladníka se změnil i způ-
sob vedení dokumentace o klubovním hospodaření. Pryč 
jsou doby, kdy se pan JUDr. Jan Cejp snažil ručně, po-
kud možno co nejčitelněji, zapisovat pokladní agendu do 
sešitů pokladního deníku. Dnes je účetnictví Klubu Za 
starou Prahu vedeno přehledné na počítači pomocí pro-
fesionálního programu firmy ABRA. Pro případy poruchy 
počítače je klubovní pokladní hospodaření řádně dvojná-
sobně zálohováno. 

Revizní komise po uzavření klubovního hospodaření 
za rok 2000 provedla kontrolu výpisů počítačového zpra-
cování pokladní uzávěrky Klubu Za starou Prahu, dále 
výdajových a příjmových dokladů a dokladů z peněžních 
ústavů. Namátkovou kontrolou nezjistila žádné závady, 
a proto doporučuje Valnému shromáždění Klubu Za sta-
rou Prahu přijmout a schválit pokladní zprávu za rok 
2000. Podepsáni ing. Jiří Novák a Milan Patka. 

Hlasování o pokladní a revizní zprávě: 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2 

Volba návrhové komise (pro formulaci usnesení 
schůze). 

Předsedkyně navrhuje toto složení: Jan Veselý, 
Richard Biegel a jako třetí se hlásí z pléna dobrovolník, 
p. Holovecký. 

Hlasování o složení návrhové komise: 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1. 

Volba mandátové komise: 
Předsedkyně navrhuje toto složení: Dr Helga Turková, 

Karel Ksandr. Jako třetího člena komise vyzývá dobro-
volníka z pléna. Funkce se ujímá Mgr. Blanka Kynčlová 

Hlasováni o složení mandátové komise: 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3. 

Volby nového předsednictva a Domácí rady: 
Mandátová komise ustanovila svým předsedou Karla 

Ksandra, který se nyní ujímá vedení schůze. Staré Do-
mácí radě jest uděleno absolutorium. Člen Klubu Petr 
Hanzlík děkuje předsedkyni Klubu a Domácí radě pro rok 
2000. Poté, co mandátová komise provedla kontrolu pre-
zenčních listin a konstatovala, že podle platných stanov 
Klubu je následné provedeni volby možné, představil Ka-
rel Ksandr jednotlivé kandidáty a vyzval plénum schůze 
k rozpravě, do níž se nikdo nepřihlásil. 

Mandátová komise dává hlasovat o provedení volby 
aklamací. 

Hlasování: pro - většina, proti - 1, zdržel se - 1. 

Volba předsedy Klubu: 
Jediným kandidátem je PhDr Kateřina Bečková: 
Hlasování: pro - většina, proti - 1, zdržel se - 1. 

Přestože plánovaný okamžik k diskusi - rozpravě ne-
byl členy využit, nyní se opožděně se svými názory při-
hlásili dva členové: první vyjadřuje názor, že tajná volba 
je demokratičtější, a že se mělo o způsobu volby více dis-
kutovat, druhý přihlášený navrhuje volit aklamací, ale 
jednotlivé členy kandidátky zvlášť. Nato se hlásí třetí člen 
a vyslovuje se pro hromadnou volbu aklamací, jak bylo 
již před tím odhlasováno - plénum tleská. 

Mandátová komise dává znovu hlasovat o způsobu 
volby členů Domácí rady hromadně aklamací: 

Hlasování- pro - většina, proti - 3, zdržel se-9. 

Volba dvou místopředsedů: 

Navržení kandidáti: na 1. místopředsedu Prof. ing. arch. 
Milan Pavlík, na 2. místopředsedu Bc. Karel Ksandr. 

Hlasování pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2. 

Volba členů Domácí rady: 
Navržení kandidáti (dle abecedy): Richard Biegel, JUDr. 

Zdeněk Dušek, ing. Karel Fantyš. Marek Foltýn, doc. ing. 
akad. arch. Václav Girsa, Mgr. Kateřina Hanzlíková, ing. 
arch. Josef Hyzler, doc. ing. arch František Kasička, Mgr. 
Radmila Kreizziegerová, ing. arch. Martin Krise, Michal 
Patrný, ing. arch. Milan Polívka, ing. arch. Helena Polív-
ková, ing. arch. Miloš Solař, doc. PhDr. Rostislav Švácha, 
PhDr. Helga Turková, Jan Veselý, ing. arch. Jaroslav 
Vokoun. 

Hlasování pro - většina proti - nikdo, zdržel se - 8. 

Volba revizorů: 
Navržení kandidáti jsou Milan Patka, ing Jiří Novák. 
Hlasování pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3. 
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Předseda mandátové komise Karel Ksandr předává 
slovo nové předsedkyni Klubu Za starou Prahu PhDr. 
Kateřině Bečkové, která děkuje plénu za vyslovenou dů-
věru, vitá nové předsednictvo a novou Domácí radu. Sou-
časně otevírá diskusi. 

Diskuse: 
1. Ing. akad. arch. Václav Girsa: Oceňuje roli Klubu 

v kontextu Prahy i celé České republiky. Děkuje za své 
zvolení do Domácí rady. Informuje o dokončené obnově 
Múllerovy vily a upřesňuje, že cenu Europa Nostra 
neobdržel jen architekt obnovy, ale celá vila a zdůrazňuje 
zejména roli místopředsedy Klubu Karla Ksandra. 

2. Členka Klubu se ptá, kdo financuje velké stavební 
akce jako je Zlatý anděl, zdaje to magistrát nebo měst-
ské části. Odpovídá místopředseda Klubu K. Ksandr: jsou 
to stavby financované soukromými investory, kterým 
město pouze prodalo nebo pronajalo pozemky. 

3. Dotaz z pléna: Jaká je internetová adresa Klubu a 
jak je to se stránkami Klubu? Vysvětluje Richard Biegel, 
představuje novou podobu stránek. 

4. Poznámka z pléna: Nový věstník by měl mít ISSN. 
Hovory o Praze mají slabou účast, což tazatel přikládá 
špatné propagaci. Vývěska na Malostranském náměstí 
prý není aktualizována. 

Reaguje Dr. Kateřina Bečková - Stav vývěsky je sku-
tečné žalostný a je třeba ji dát do pořádku, proto navrhu-
je dát do usnesení, že má Klub dbát o pravidelnou aktu-
alizaci propagačních míst Klubu a o včasné oznamování 
akcí Klubem pořádaných. Dr. Helga Turková: Reaguje na 
předešlou připomínku. Hovory o Praze maji již třicetile-
tou tradici, propagace se děje v předstihu ve Věstníku, 
pravidelně pak v pražském Kulturním přehledu a v Res 
Musei Pragensis. Sál, kde se Hovory konaji, platí obvodní 
knihovna Prahy 5. 

5. Dotaz na úpravy přízemí Juditiny věže plánované 
Klubem: Architekt Martin Krise informuje o záměru ob-
novy sálu v přízemí věže pro prezentaci Hypšmanova 
modelu Prahy. 

6. Dotaz z pléna na studii Pražské památkové rezerva-
ce: Odpovídá opět Martin Krise, informuje o připomín-
kách Klubu. 

8. Místopředseda Klubu K. Ksandr informuje o dvou 
aktuálních cílech Klubu: 

a) Císařský mlýn - popisuje současný stav památky a 
hrozící definitivní znehodnocení dostavbou nerespektují-
cí původní koncept areálu. Upozorňuje na možnost stát 
se účastníkem územního a stavebního řízení, kterou mají 
podle zákona o ochraně přírody občanská sdružení, kte-
rá mají ochranu přírody zakotvenu ve stanovách. Vzhle-
dem k sousedství Císařského mlýna se Stromovkou se 

tedy nabízí možnost založit občanské sdružení na ochra-
nu přírody s cílem prosadit zájmy památkové péče a ochra-
ny přírody v řízení s investorem dostavby mlýna. K. Ksandr 
se táže, zda by Domácí rada měla v případě tohoto kroku 
podporu členstva. (Souhlas z pléna.) 

b) Europa Nostra - Domácí rada Klubu se domnívá, že 
by Klub měl usilovat o členství v nadnárodní organizaci 
Europa Nostra. (Souhlas z pléna.) 

Usnesení valného shromážděnu 
Návrhová komise vypracovala návrh usnesení valné 

hromady. Návrh před plénem čte Jan Veselý. Návrhová 
komise konstatuje, že: 

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu zvolilo nové 
orgány Klubu: 

předsedkyni, 2 místopředsedy, 18 členů Domácí rady, 
2 revizory. 

Valné shromáždění členů Klubu Za starou Prahu se 
dne 27.1edna 2001 usneslo na následujících bodech, je-
jichž naplňováním pověřuje nově zvolenou Domácí radu 
Klubu: 

a) Podniknout všechny potřebné kroky k tomu, aby se 
klub stal členem celoevropské organisace Europa Nost-
ra, jejímž posláním je chránit evropské kulturní dědictví. 

b) Pokračovat v přípravě obnovy přízemí Juditiny věže 
pro účely vystavení Hypšmanova modelu a pro reprezen-
taci Klubu. Jednat v této věci s příslušnými úřady. 

c) Pro zlepšení postavem Klubu v jednání s úřady ve 
věci Císařského mlýna založit Občanské sdružení ve 
smyslu zákona č. 144/94Sb o ochraně přírody, který je-
dině umožňuje občanským sdružením být přímým účast-
níkem územního řízení. 

d) Pokračovat v boji za zachováni nenahraditelných 
hodnot historického centra Prahy. 

e) Pravidelně aktualizovat obsah oficiálních vývěsek 
Klubu v Mostecké ulici a v podloubí na Malostranském 
náměstí, určených mimo jiné k oznamování akcí pořáda-
ných Klubem. 

f) Sledovat přípravu nového památkového zákona. 

Hlasování o textu usnesení; 
pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - nikdo. 

Usnesení valného shromáždění bylo schváleno ve zně-
ni vypracovaném návrhovou komisí. 

Po schváleni usneseni končí předsedkyně dr. Kateřina 
Bečková schůzi. 

Zapsal Jan Veselý 

w 
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SPOLEČENSKÉ OKÉNKO 
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Členové předsednictva a domácí rady Klubu zvolení pro rok 2001 

(jména uvádíme bez titulů a Jimkcí, ty jsou uvedeny na str. 1): 

zprava dámy Helena Polívková, Kateřina Bečková, Kateřina Hanzlíková, Radmila Kreuzziegerová, 
Helga Turková, zprava páni Václav Girsa, Karel Ksandr, Josef Hyzler, František Kasička, Milan 

Pavlík, Richard Biegel, Martin Krise, Marek Foltýn, Jan Veselý, Milan Polívka, Michal Patrný, Miloš 
Solař, Rostislav Švácha, Jaroslav Vokoun. 

Ing. arch. Jan Kasl primátor hlav. města Prahy, na návštěvě schůze domácí rady Klubu 

v Juditině věží Foto Richard Biegel, 7. března 2001. 

STAROU 
P R A H U 
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