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K pavoukům, mučidlům a štírům otočena přezíravě zády vyhlíží zasněně Markétu Lazarovou.
Netuší, že se dočká jen Toyoty, Škody a Mazdy. Jak se vám (to) libí?
Soubor článků k záměru přestavby kina U Hradeb v Mostecké ulici na garáže čtěte na str. 14-19,
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Nad fascinující architekturou Libeňského mostu nelze jen mávnout
rukou! Foto V. Jandáček, prosinec 2004 (čtěte na str. 4)

Funkcionalistická trafostanice na Bořislavce. Památka, která neměla
šancí Foto K. Hanzlíková, listopad 2004 (čtěte na str. 11)

Proměny kapličky vojenského hřbitova v Karlině, (čtěte na str. 23)
Foto P. Kučera, 2003-2004
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číslo 3 / 2004

POZVÁNKA
na valné shromáždění Klubu Za starou Prahu
dne 5. března 2005 v 9, 30 hod. v Baráčnické rychtě
Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 23 (čp. 555-III)
možnost příchodu k sálu též z Nerudovy 13 (čp. 250-111).
PROGRAM

Jednatelská zpráva
Pokladní zpráva
Revizní zpráva
Diskuse
Volby předsednictva a domácí rady
Usnesení

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2004:
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně
Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr - místopředsedové
Mgr. Richard Biegel (Jednatel), Ing. Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek,
Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Ing. Václav Jandáček,
Doc. Ing. arch. František Kašička, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová,
Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), Ivan Minář, Milan Patka (pokladník),
Prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš
Solař, Prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý (archivář) - členové
Marek Foltýn, Stanislav Holeš - revizoři
Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu
od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.
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PŘEHLED PŘEDNÁŠEK V LEDNU AŽ ČERVNU 2005
HOVORY O PRAZE

328.

24. ledna (pondčlí)
Zámecké knihovny v České republice a padesát let práce
na jejich souborném katalogu v Praze
Přednáší PhDr. Helga Turková

329.

28. února (pondčlí)
Unikátní objev neznámé veduty Prahy z roku 1536
Přednáší RNDr. Jan Kozák, CSc.

330.

30. března (středa)
Východní strana Staroměstského náměstí
Koncepční varianta k památkovým úpravám ze sedmdesátých let 20. století
Přednáší Ing. arch. Josef Hyzler

331.

25. dubna (pondělí)
České královny korunované v Cáchách
Přednášejí Věra Blažková a Prof. PhDr. František Kavka, CSc.

332.

23. května (pondělí)
Aktuality Klubu Za starou Prahu
Informují členové Domácí rady Klubu

333.

27. června (pondělí)
Průhled do způsobu života rodiny Měchurovy a Palackého
kolem poloviny 19. století
Přednáší PhDr. Jiří Kořalka, DrSc.
Uvádí: PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu.

Hovory o Praze se konají v 18 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea,
v přízemí vzadu, Václavské náměstí 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C.
Termíny podzimních Hovorů o Praze pro rok 2005 jsou stanoveny na tato data:
středa 14. září, pondělí 24. října, pondělí 28. listopadu, středa 14. prosince.
Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea
a Městskou knihovnou - Obvodní knihovnou v Praze 5.

ZA STAROU PRAHU,
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU
ročník XXXIV. (V.), číslo 3/2004
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročné.
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.
Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák. Tisk: Hugo s. r. o.
Číslo 3/2004 mělo redakční uzávěrku 31. 12. 2004.
Číslo 1/2005 vyjde v červnu 2005.
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PAMÁTKOVÉ KAUZY
Libeňský most - bezprostřední ohrožení
(Kateřina Bečková)

4

Libeňský most - umělecko-historické
zhodnocení (Rostislav Švácha)

5

Libeňský most - posouzení technického stavu
(Václav Jandáček)
6
Památka, která neměla šanci.
Trafostanice na Bořislavce v Praze 6
(Kateřina Hanzlíková)
Nová tvář domu U Hradeb v Mostecké ulici
na Malé Straně (Miloslav Hudec)
Deset poznámek Klubu Za starou Prahu
k článku M. Hudce (Jan Veselý)

Bytové a administrativní centrum
na náměstí W. Churchilla v Praze 3
(Martin Krise)

25

Poznámky k výstavě „Budoucnost
a přítomnost Prahy 1"
(Milan Pavlík)

26

11

Klub Za starou Prahu obdržel cenu
Ford Motors Company za projekt informačního
centra v Juditině věži
(Kateřina Hanzlíková)
27

14

Za poznáním a zkušenostmi do Švýcarska
(Radmila Kreuzziegerová, Jan Veselý)

28

15

Londýn. 37 Špital Square
(Martin Krise)

30

Námitky k záměru dostavby a výstavby podzemních garáží na místě bývalého kina U Hradeb
(František Trmač)
16

ZAJÍMAVOSTI
Pražské sluneční hodiny. Druhá část
(Stanislav Srnský)

31

Glosa k údajné povinnosti investora zřizovat
garáže v nově stavěných a přestavovaných
domech (Kateřina Bečková)
19

Několik zajímavostí Křížovnického náměstí
(Zdeněk Dušek)

36

NÁZOR

Také rezervace nevkusu
(Martin Krise)

37

Vážení čtenáři - další výzva
(Alexandr Rymarev)

39

K rekonstrukci krycích povrchových úprav
kamene (Miloš Solař)

20

INFORMACE
Kaple vojenského hřbitova v Karlině
aneb znovuzrození kulturní památky
{Petr Kučera)

JUBILEUM
23

Před sto lety se narodil pan profesor Sokol
(Milan Pavlík)

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 knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia
(Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Fraktály (Fragnerova galerie na Betlémském nám.),
Samsa (pasáž U Nováků, Vodičkova 30), Josef Růžička (pasáž Státní banky, Na Příkopě).
Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).
Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1
návštěvní hodiny: vždy ve středu 15-17,30 hod.
telefon: 257 530 599
e-mail: kzsp@mail.cz
internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2004 je stanoven v hodnotě
150 Kč (studenti, důchodci) a 250 Kč ostatní.
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu.

Vydání časopisu bylo podpořenofinančnímpříspěvkem Ministerstva kultury ČR,
společnosti Archaia a Nadace ČLF
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KAUZY

LIBEŇSKÝ MOST - BEZPROSTŘEDNÍ OHROŽENÍ
V denním tisku (MF Dnes 21.9. 2004) jsme si přečetli informaci, že Technická správa komunikaci hlavního města Prahy hodlá rozšířit či nahradit kopií Libeňský most. Na zprávujsme reagovali
dopisem primátorovi Hlavního města Prahy a starostům městských části 7 a 8. v němž jsme se snažili
vyjádřit, že tento most, postavený v letech 1925-1928 podle projektu architekta Pavla Janáka a
konstruktéra Františka Mencla, představuje vynikající ukázku meziválečné pražské architektury, že
dílo této architektonické i technické hodnoty se musí zachovat a že kjeho úpravě je nutno přistoupit
s nejvyšší pietou.
Rekapitulace

kauzy

Již v dubnu 2004 podal Národní památkový ústav uzemni pracoviště v hlavním městě Praze Ministerstvu
kultury návrh na zapsáni Libeňského mostu do seznamu nemovitých památek, a to spolu s libeňským židovským hřbitovem, který byl stavbou mostu ušetřen, zasypán a je dosud součásti náspů vjezdu na komunikaci
mostu z pravého břehu.
V létě 2004 byla podána na magistrátní odbor památkové péče dokumentace k územnímu řízení, zpracovaná firmou Pragoprojekt, a. s., jejímž předmětem byla
rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací
ulice Libeňský most včetně ramp a křižovatky Jankovcova, rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most. Ve
skutečnosti však jde o demolici a výstavbu nového
mostu se zachováním některých vzhledových prvků
mostu původního. Pražské pracoviště NPÚ vydalo své
vyjádřeni k záměru dne 1. 11. 2004 (čj. 12177/2004/
a/M) s jednoznačným závěrem, v němž shledává řešení
z památkového hlediska za vyloučené. V odůvodněni je
vyjádřena mj. pochybnost nad předloženou argumentací zpracovatele, neboť nutnost rozšíření mostu o 5,5 m
není dostatečně odůvodněna, a vyjádřen požadavek
přikročit ke skutečné rekonstrukci, která by respektovala stavebné-historickou a architektonickou hodnotu
památky.
Na základě skutečnosti, že Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášeni Libeňského mostu za kulturní památku, přerušil 13. 9. 2004 magistrátní odbor
památkové péče správní řízeni o záměru rekonstrukce
Libeňského mostu (čj. 104348/2004/Stj). Mimochodem,
investorem akce je samo Hlavní město Praha, zastoupené společností Inženýring dopravních staveb, a.s. Asi
si tedy nelze ani při nejbujnějši fantazii představit, že
by magistrátní odbor památkové péče svému chlebodárci vystavil záporné rozhodnuti. Tuto skutečnost by
mohla změnit snad jen situace, že by se most stal kulturní památkou.
To si však město pochopitelné nepřeje, protože nový
most má komunikační návaznost na velké investiční
záměry na Libeňském ostrově a na Maninách. Proto
také odpovědi na jednoduché a lapidární stanovisko
Klubu, v němž vyjádřil prostou touhu zachovat kvalitní
architektonické dílo, jak bylo uvedeno v záhlaví tohoto
článku, byl vůči stanovisku Klubu ostře odmítavý do-

pis náměstka primátora Ing. Jana Búrgermeistera, který se v něm opřel o vyjádření magistrátního odboru
památkové péče. Z dopisu náměstka Búrgermeistera
citujeme doslova:
„V srpnu letošního roku zahájilo Ministerstvo kultury řízení o prohlášeni Libeňského mostu za kulturní památku a současné, v souladu s platnou právní
úpravou, vyzvalo odbor památkové péče MHMP
k vypracování vyjádření k této věci.
MHMP - OPP vydal dne 13. 10. 2004 požadované
vyjádřeni a dne 27. 10. 2004 pak jeho doplněk. Ve
svém vyjádření MHMP - OPP nejdříve popsal konstrukci mostu, jeho architekturu a historický vývoj. Dále
uvedl, že Libeňský most nevykazuje takové mimořádné umělecké ani architektonické hodnoty, pro které
by měl být prohlášen za kulturní památku, nejedná
se o výjimečné ani nenapodobitelné dílo. Představuje
standardní technickou stavbu, která byla v letech
1924-1928 upravena z mostního provizória z roku
1903. V závěru tohoto vyjádření MHMP - OPP uvedl,
že dospěl k závěru, že v tomto případě není naplněn
veřejný zájem na prohlášení objektu za kulturní památku a na základě obhlídky místa, zhodnocení stávajícího stavu, dostupných informací a zhodnocení
odborných písemných podkladů, zásadné nesouhlasí
s prohlášením Libeňského mostu za kulturní památku."
V dvoustránkovém dopise je pak ještě zopakováno
třikrát, že most je architektonicky bezvýznamný, postrádá mimořádné a výrazné umělecké hodnoty a nesplňuje kritéria kulturní památky. Světe div se. Klub
Za starou Prahu most vidi úplné jinýma očima, což
dokládá v další části tohoto článku stanovisko zpracované z hlediska architektonického zhodnocení prof.
R. Šváchou a z hlediska technického posouzeni autorizovaným statikem Ing. V. Jandáčkem. Obé stati byly
poskytnuty Ministerstvu kultury ČR jako podklad
k řízeni o prohlášení mostu za kulturní památku.
Možná, že si laskavý čtenář těchto řádek položí pak
spolu se mnou otázku: Proč se magistrátní odbor památkové péče jmenuje zrovna památkové péče? Nejednou by si za svá rozhodnuti a veřejně publikované
názory z poslední doby vysloužil spíš název odbor památkové zkázy.
Kateřina Bečková
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kvalitně architektonicky ztvárněných mostů, jehož ucelenost bohužel za komunistického režimu narušila výměna Trojského mostu od Františka Mencla a vynikajícího architekta Josefa Chochola za technicky snad
dobré, ale po architektonické stránce naprosto fádní
mostní dílo. Klub Za starou Prahu by nepokládal za
prospěšné, kdyby v nových demokratických poměrech
po roce 1989 tento ničivý proces pokračoval.
Libeňský most, postavený v letech 1924-1928, si
Mencl od počátku představoval jako „ těžký a důkladný", jak o tom píše ve stati .Stavba mostu přes Vltavu
na Maninách v Praze" z Věstníku hlavního města Prahy XXXIII, 1926, č. 46. Popis pojetí mostu jako Jednoduchého až těžkopádného", jak ho podává stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města
Prahy citované v dopise Jana Bůrgermeistera Klubu
Za starou Prahu z 22. 11. 2004, snad proto výstižně
postihuje výchozí Menclův záměr a nelze ho pokládat
za důvod k úvahám o zbouráni tohoto vysoce hodnotného mostního díla. Vizi mostu , těžkého a důkladného" zvolil Mencl jednak proto, aby Libeňský most odlišil od lehkého, „až Jiligránského" vzhledu současně

Výstavba Libeňského mostu spadá do údobí, kdy o podobě pražskách mostů rozhodoval Ing. František Mencl,
přednosta mostního odboru ve stavebním úřadu pražského magistrátu a nadšený stoupenec klenutých betonových a železobetonových mostních konstrukci. Tento přední odborník se v početné řadé svých teoretických
spisů zamýšlel nejen nad technickými aspekty mostních děl, ale i nad tím, jakou úlohu hrají mosty v obrazu
města a zvláště Prahy. Mencl zastává přesvědčení, že
do obrazu Prahy nejlépe zapadne soubor mostů klenutých. Tuto myšlenku se mu dařilo uskutečňovat mostem Hlávkovým, Mánesovým, Trojským, Libeňským
i Jiráskovým a přiklonili se k ní i Menclovi následovníci při stavbě mostu Štefánikova nebo mostku na Slovanský ostrov. Podle Menclova názoru, vyjádřeného například ve stati „Nový most přes Vltavu v Praze
z Riegrova náměstí na Smíchov" z časopisu Zprávy veřejné služby technické XII, 1930, č. 2-4, „soubor pražských mostů dlužno považovati za jednotnou harmonickou skupinu, řešenou z vyššího hlediska bezjednotlivých
zálib a předsudků. Hledíme dbáti žádoucí rozmanitosti,
aby byl každý most pokud možno jiný, od předešlých
odlišný. "Variačních odchylek od jednotlivého typu klenutého mostu chtěl Mencl dosahovat promyšlenými
změnami v konstrukci a technologii. Vítal však také,
když se detailního ztvárnění mostů ujímali různí přední pražští architekti. Na základě tohoto principu jednoFotografie Libeňského mostu těsné po dostavbě
ty v rozmanitosti se Praha obohatila o působivý soubor
v časopise Styl. 1931-1932, str. 136-137
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prováděného mostu Trojského, dále proto, že tato představa dobře odpovídala ne zcela obvyklé technologii dusaného betonu bez kovových výztuží, avšak i proto, že
určité úseky Libeňského mostu tvoří poměrně mohutné náspy a Mencl se domníval, že k jejich tělesu lépe
přilehne architektura spíše masivní než křehká a vylehčená.
Architektonického ztvárněni mostu se v roce 1925
ujal Pavel Janák, nepochybné jeden z nejvýznamnějšich
českých architektů 20. století a jeden z mála, jehož
jméno už proniklo do povědomí zahraničního architektonického publika. Menclové představě těžkého
a důkladného mostu přitom vyšel ideálně vstříc Janákův robustní puristický styl, k němuž právě v polovině
dvacátých let architekt dospíval po svém kubistickém
a rondokubistickém údobí. Jedinou pražskou Janákovou prací, která toto robustně puristické stanovisko
dokumentuje téměř stejné přesvědčivě jako Libeňský
most, je budova Autoklubu v Opletalově ulici, dílo podobné „těžké a důkladné". O vysokém dobovém hodnocení Janákova ztvárnění Libeňského mostu svědčí
fakt, že byl jako jediný z pražských mostů postavených
za první republiky publikován v dobovém architektonickém tisku - v časopisu Styl XI (XVI), 1931-1932,
s. 136-137. Ve stati „Most libeňský", která tuto publi-

KAUZY

kaci Janákova díla provázela, František Mencl obzvlášť
vyzdvihuje neobvyklou šestnáctimetrovou šířku mos-

tu, která „spolu s plochou, téměř horizontální niveletou
... působí zvláštní volností a přehlednosti"

Shmeme-li tyto údaje, lze Libeňský most pokládat
za vysoce hodnotný článek v řetězci pražských klenutých mostů z první poloviny 20. století, za nenahraditelnou součást působivého Menclova konceptu jednoty a zároveň i rozmanitosti pražských mostních děl.
Ztvárněni mostu Pavlem Janákem zároveň jedinečně
dokumentuje robustně puristické údobí ve vývoji tvorby tohoto velkého českého architekta. Libeňský most
si proto též zaslouží být prohlášen za kulturní památku a Klub se rozhodné zastává záměru přiznat mostu
památkový statut.
Klub Za starou Prahu nechce zpochybňovat nutnost
opravy, případné i rozšíření této vynikající Menclovy
a Janákovy práce. Příklady zdařilých rekonstrukci Hlávkova mostu od Pavla Janáka a Františka Mencla,
jakož i Jiráskova mostu od týmu Vlastislav Hofman František Mencl - Václav Dašek, však Klub opravňuji
k domněnce, že i Libeňský most bude možné přizpůsobit dnešním technickým požadavkům, aniž by to
vedlo ke ztrátě jeho architektonické a památkové hodnoty.

Rostislav Švácha

LIBEŇSKÝ MOST - POSOUZENI TECHNICKEHO STAVU
(VÝTAH Z ROZSÁHLEJŠÍHO MATERIÁLU)
Stručný popis dúa
Libeňský most je soubor několika mostních objektů
v prostoru přeloženého řečiště a záplavového území
v Libni. Situace v prostoru se vyvíjela do dnešní podoby posledního desetiletí 19. století, kdy byly zahájeny
regulační práce v Libni, až do dvacátých let dvacátého
století. Spojení mezi Libní a Holešovicemi bylo důsledkem průmyslového rozmachu obou obcí a s ním spojeného přírůstku obyvatelstva. Úpravy řeky pak souvisejí s úpravou plavební dráhy a přístavů vznikajících
jak v Holešovicích, tak v Libni. Tyto přístavy postupné
nahradily starší přístav v Karlině.
Osa stávajícího mostu je v ose provizoria, které bylo
postaveno v roce 1903. Již řešeni provizorního mostu
bylo technicky zajímavé, pro běžná pole bylo použito
provizoria od Národního divadla a pro Libeňský most
bylo postaveno obloukové pole Emmyho systému
o rozpětí 40 m na libeňské straně a na holešovické
straně pak pole v podobě véšadlového vzpéradla. Autorem těchto konstrukcí byl Ing. Soukup. Zajímavostí
bylo i užití betonového klenbového pole o rozpětí 17 m,
které je připisováno Ing. V. Trčovi. Pole bylo zajímavé
malou tloušťkou 200 - 260 mm a zakomponováním
do náspu, kde bylo užito průniku rovin klenby a svahů. Všechny konstrukce sloužily až do dvacátých let,
sneseny byly postupně od roku 1924 do roku 1928.
Provizorní mosty byly zajímavé i tím, že po nich byla
vedena tramvajová trasa a velká pole byla ve své době

skutečnou novinkou. Dodnes je zachována nejen jejich
dokumentace, ale i modely velkého měřítka, které jsou
uloženy ve sbírkách Národního technického muzea.
Nový most byl pak dílem Ing. Mencla /obloukové
části/ a Ing. Daška /rámové části/. Architektonická
úprava je připisována kanceláři architekta P. Janáka.
Most byl prvním mostem větší šířky /21 m/ s dvěma
pruhy pro tramvaj a dvěma pruhy 4,2 m pro silniční
dopravu. Chodníky á 3,25 m leží pak částečné na římse vyložené na konzolkách.
Klenutá část mostu má čtyři souběžné pásy, což bylo
v Praze použito poprvé. Založeni mostu je plošné, všechny pilíře byly založeny v otevřených jámách vesměs bez
jímek a paženi. To bylo spolu se statickým systémem
klenbových polí velkou cenovou výhodou.
Důležité je i uloženi vozovky na plných násypech,
což bylo pokládáno za ideální řešení pro klenuté mosty
masivního typu. Dlažba v násypu, možnost vedení síti
v zemině a omezeni problémů s dilatacemi byly výhodami, poměrně hmotný obiys mostu byl určitou nevýhodou, nicméně v dané situaci s užitím vysokého násypu ve středu skupiny objektů to bylo řešeni vhodné.
Most byl svým uspořádáním výrazně odlišný od dosud
postavených mostů z betonu, jako byly mosty Mánesův
a Hlávkův. Včetně své zemní konstrukce byl po dlouhý
čas nejdelšim pražským mostem, spojeným však
s přírodním okolím, tvořeným volnými plochami záplavového území a provizorii v okolí mostu.
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Vynikající byla i jeho architektonická úprava, odlehčující masu mostu konzolově vyloženými schodišti,
kterých je na mostě osm. Spolu s mohutným zábradlím, členěním pilířů a osvětlovacími stožáry z betonu
se jedná o výrazný kubistický projev, který se v místech
konzol kloubů a břitů pilířů stává až expresí ukončenou balkonem rozšířeného chodníku.
Most je součástí několika staveb. Směrem od Holešovic je možno vyjmenovat:
1. Rámová konstrukce na holešovické straně
s třemi poli průjezdnými největším polem cca 15 m.
Konstrukce přechází do předmostí uzavřeným prostorem a v místě napojení na obloukovou část je pak uzel
s dvojicí schodišť na jižní a severní straně.
2. Obloukové přemostění tzv. nového řečiště o pěti
polích (28, 38,5, dále 2 x 42,8 a 38,5 m) ukončené
uzlem schodišť na ostrovní straně a na ní navazující
rám končící v pilíři s kamenným obkladem.
3. Rámový úsek o dvou polích ukončený opěrou
přecházející do zemního tělesa.
4. Zemní těleso s rampami pro sjezd a výjezd na
rovinu ostrova s jedním malým otvorem ve středu.
5. Rámový průjezd o jednom poli navazující na pilíř s obkladem.
6. Skupina rámových otvorů dnes uzavřených, jeden oblouk 48 m, a opět rámová konstrukce. Velký
oblouk je pak lemován čtveřicí jednosměrných schodišť na konzolách.
7. Ukončení mostu mladším přemostěním
z předpjatých nosníků přes Voctářovu ulici. Toto místo nebylo součásti mostu a byla zde dvě předchozí provizoria. Ani stávající řešení není pokládáno za definitivní, i když schodiště pro sestup do ulice jsou
z materiálu považovaného v dobé vzniku za definitivní.
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Ze stručného popisu je vidět, že se jedná o složitý
systém konstrukcí s návazností na přírodní podmínky a související komunikace. Z celku má dodnes pozorovatel dojem jakési nehotovosti území, jediným vneseným řádem je pak osa mostu a jeho betonové části.
Je zajímavé, že pozorovatel nezaznamená ani odchylku osy mostu od kolmice na tok řeky, která činí cca 18
stupňů.
Staticky je most třeba vnímat jako obloukový úsek
navazující na rámové úseky a na straně Libně pak jako
jeden velký oblouk, dnes znehodnocený okolím
s navazujícími rámovými úseky. Schodiště jsou pak
vesměs samostatnými celky různého konzolového uspořádáni k tělesu mostu přidané.
Rámové úseky vesměs tvoří sdružené rámy s náběhy
příčlí a popřípadě i sloupů. Pohledově nejzajímavější je
rám na holešovické straně, kde se uplatňuje střední
velké pole doprovázené menšími poli s uložením na práh
s dilatací. Na ostrově se dnes nejvíce uplatní rám
o dvou polích v prostoru dnešního golfu, který je souměrný a navazuje na pilíř s kamenným obkladem
a opěru v zemním tělese. Rámy u libeňské strany jsou
skryté v uzavřených prostorách a pohledově se uplatňuje jen průjezdný rám o jednom poli s šikmým uspořádáním.
Nenápadnou krásou zaujmou i dva obezděné úseky
- pilíře s precizně vypracovaným kyklopským obkladem.
Hlavní hodnotou mostu jsou však oblouková pole,
vytvořená jako oblouky o třech kloubech z prostého
betonu. Tříkloubové oblouky byly použity již u mostu
Mánesova a Hlávkova. Klenba na libeňské straně je
největší klenbou tohoto typu v Praze. Všechny klenby
mají vyloženy patky kleneb na konzolách 3 až 4,5 m.
Takové řešení bylo tvůrčím přínosem Ing. Mencla, stejně jako užití betonových kvádrů kloubů. Kvádry kloubů předchozích mostů byly vždy kamenné, tak jak požadovaly starší předpisy.
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Čelní oblouky jsou ve tvaru eliptického segmentu,
střednice je přizpůsobena tlakové čáře od stálého zatíženi. Tloušťka klenby ve vrcholech je u nejmenši klenby 670 mm, u největší 830 mm a v patečních kloubech
pak 800 a 950 mm. V tzv. nebezpečných průřezech
(čtvrtiny rozpětí) je tloušťka 830 a 1070 mm.
Klouby jsou z betonových kvádrů z jakostního cementu s konstrukční výztuží, do kloubů jsou vloženy
olověné vložky.

PAMÁTKOVÉ KAUZY

Klenby byly zřizovány ve čtyřech pásech s přiznanou
spárou, dodnes je na spodním rubu vidět nejen uložení bloků, ale i postup betonování pásů včetně jejich
uzavírání.
Konstrukce závěrných zídek je dilatována dle kloubů, dilatována jsou i zábradlí.
Vnější povrchy mostu byly zřízeny z pendlovaného
umělého kamene s bílými zrny. Izolace betonových
konstrukcí byla z juty a přírodního asfaltu. Původním
povrchem jízdních pruhů byl již v roce dokončení asfalt, koleje elektrické dráhy byly zadlážděné.
Dodavateli stavby byli: Dělnické podnikatelství staveb Piták a společníci, založení pilířů, ostatní betonové konstrukce pak Ing. Hlava a dr. Kratochvíl a Ing.
Dr. Skorkovský.
Most byl dokončen a předán do provozu 29. 10. 1928.
Konstrukční zajímavosti a prvenství mostu
Za konstrukční priority je možno pokládat šířku betonového mostu, provedení patních kvádrů z betonu,
rozdělení do čtyř pruhů klenby. Dále pak je třeba zhodnotit i rámové úseky a jejich přechody na obloukové
úseky. Konstrukčně jsou zajímavá i vyložená schodiště, zábradlí a povrch mostu včetně dobových osvětlovacích stožárů.
Krajinné hodnocení
Most je třeba hodnotit jako inženýrské dílo v krajině
s přirozeným povrchem a písčitým dnem řeky. To je
dnes viditelné po vyčištění části břehů a míst na ně
navazujících, kde vzniká přírodní plocha s vegetací,
která připomíná původní poříční krajinu Vltavy.
Současný stav mostních konstrukcí
Prohlídkou je možno konstatovat: konstrukce mostu
je silné zanedbaná a některé části jsou poškozeny korozí až na hraně havarijnich podmínek. Stávající tram-
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vajová trať je vedena na panelech dnes silné poškozených se ztvrdlými pryžovými vložkami, špatným odvodněním a otevřenými dlouhodobě neudržovanými
spárami mezi panely. Geometrie koleje je porušena
směrově i výškové. Trať jeví dlouhodobé neudržování
až zanedbáni, tomu odpovídají i dynamické vlivy kolejových vozidel, neklidná jízda a nutnost jízdy pomalé.
Vozovky asfaltové jsou poškozené, špatné odvodněné,
dlouhodobě neudržované se zbytky posypů a bláta.
Chodníky jsou rovněž málo udržované, není odstraňována zeleň ve spárách. Povrch všech ramen je dlouhodobě zanedbaný, ramena jsou zanesená a místy se vyskytuje vegetace. Ramena na libeňské straně jsou
zahlinéná a dlouhodobě nečištěná do ramen zatéká.
Most byl patrně do nedávné doby solen, je otázka,
zda údržba solením na střední části nepokračuje ze
zemního tělesa na části betonové. V rámovém otvoru
na pravém břehu Vltavy sídlí bezdomovci, kteří zde pálí
ohně, a spodní líc mostu je silně zakouřen. U schodiště je pak viditelné místo, kde došlo k silnému požáru
a poškození povrchových vrstev betonu.
Jako nejlepší se jeví pole u golfu, kde je provedeno
vybílení, nicméně nejde o profesionální úpravu konstrukce, ale pouhé optické zlepšení zanedbaného díla.
Povrch betonuje pak silné vymyt vodou 2002, patrně díky obsahu agresivních látek ve vodě byl povrch
poměrně slušně očištěn.
Hlavním problémem mostu je patrně dožití všech
izolací. Poškození rámových částí je lokální v místech
dilatací a uložení, dále pak v místech ploch desek, nicméně stav je úměrný době neúdržby a v tomto stavuje
větší počet mostních dél v ČR.
Klenuté úseky jsou poškozeny v místech pronikání
vody, lze nalézt místa, kde byl vyplaven cementový tmel,
bloky ložisek jsou pak bez poruch, pouze ojediněle je
vidět porušení ložiska s odpadnutím krycí vrstvy výztuže. Povrch kleneb je různé zavlhlý, horší stav se jeví
u pole 48 m na libeňské straně, pole nad řekou jsou ve
stavu o poznáni lepším. Odvodnění mostu je patrně
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nefunkční, odvodňovače nebyly dlouho čištěny a jsou
omezeně funkční, zcela zkorodované.
V nejhorším stavu jsou konzoly schodišť, které jsou
silně napadené korozi výztuže. Tento jev je dlouhodobý a dochází k rozpadu výztuže a deformacím. Konstrukce jsou deformovány tak, že dochází ke zlomení
stupňů a jejich oddálení od zábradlí. Stav je výsledkem podcenění schopnosti betonu chránit výztuž a dále
pak podcenění deformací konstrukci z výztuže
s hladkým povrchem. Stav je však dlouhodobý a nikdy
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nebyl řešen. Schodiště je možno považovat za havarijní a je s podivem, že na ně není zamezen přístup osob
a ani nejsou konzoly podchyceny provizorním podepřením.
Stav povrchů umělého kamene se jeví i po více než
70 letech jako dobrý, úmémý době užívání. Lokální
poškození na hranách a místech odlomení výztuže jsou
úměrné prostředí. Kamenné obklady pilířů jsou bez
závažných poruch a jsou nejméně poškozenou plochou
konstrukce.
Konstrukce mostu se jeví jako poškozená dlouhodobým zanedbáním údržby a nedokonalým odvodněním spojeným s užíváním soli na posypy. Konstrukce
jeví nejhorší poškození na železobetonových částech,
konstrukce z prostého betonu jsou poškozeny méně.
Výhodou částí z prostého betonu je poměrně nízké
měrné napětí v profilech a dostatečná bezpečnost konstrukce s mohutnou vrstvou přesypání. U rámových
části bude tento problém horší, vlastní hmotnost
a hmotnost násypů je výrazně menší.
Konstrukci mostu není dlouhodobě věnována péče
a vlastník není schopen zajistit ani nejjednodušší podmínky, jako je vyčištění, odvodnění, zamezení požárům a topení pod rámovou konstrukcí. Stav ramp schodišť je vysloveně havarijní a může vyvolat obecné
ohrožení, na které však patrně nikdo nemyslí. Náprava by však byla velmi jednoduchá.
Na mostě není patrna stopa větší údržby, kromě přestavby provizorního pole nad ulicí Voctářovou a výměny tramvajového pásu nebyla stavba nijak sanována,
ani na ní neproběhla rekonstrukce. To je pro konstrukci
fungující 77 let podivné a správa se jeví jako nedostatečná. Hrubé zanedbáni je patrno zejména na schodištích a konzolách nesoucích schodiště.
S podivem je poměrně dobrý stav zábradlí a osvětlovacích stožárů, které jsou sice dnes nefunkční, ale jsou
k nim připojena ocelová ramena se spojením primitivní a nevzhlednou objímkou. Stejně i zavěšení troleje je
svěřeno dvojicím sloupů spřažených v patě a hlavě.

Otázka užitných vlastností

mostu

Most byl navržen ve dvacátých letech dle tehdy platného mostního řádu. Obloukové části mají vzhledem
k velké vlastni hmotnosti oblouků a přesypu určité
rezervy.
Požadavku pro zatéžovaci třídu A bude tak nutno
dosáhnout stavebními úpravami, zesílením či náhradou zásypů lehčím materiálem či lehkým betonem.
Pokles kvality betonu v konstrukcích bude nutno
eliminovat zesílením či zlepšením vlastností betonu.
U konstrukcí železobetonových bude pak nutné přikročit k zesíleni včetně přidám výztuží. Místa zkorodovaná bude nutno opravit přibetonováním a přidáním
výztuže nebo nahrazením novou betonovou konstrukcí stejného tvaru.
Další otázkou je prostorové uspořádání mostu. Tramvajová trať včetně stanic je ze současného hlediska
dostačující, snaha o zřízení dvou jízdních pruhů
v jednom směru nebude patrně korunována úspěchem.
Je však otázkou, zdaje nutné výrazné zvýšení kapacity mostu, který dnes ústi do dopravně zmateného prostoru Libně.
Doporučení pro další postup
Most není možno prohlásit za neopravitelný. Je třeba
nalézt možnosti technického řešení pro zvýšení nejen
parametrů únosnosti, ale i životnosti konstrukce. Zanedbáním údržby a vyloučením oprav je však možno
doložit, že konstrukce odolává nejen současným zatěžovacím stavům, ale i korozi.
Stav mostu je tak na hraně únosnosti, nicméně není
nezvratný. V Praze byly rekonstruovány či přestavěny
do původní podoby mostní konstrukce subtilnější a
v základním materiálu vice využité (Jiráskův a Mánesův
most). Konstrukce se jeví jako opravitelná a dále použitelná, pro opravuje však třeba vyvinout značné technické a ekonomické úsilí a je třeba ukončit zanedbání
údržby a ochrany mostu.
Václav Jandáček
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PAMÁTKA, KTERÁ NEMĚLA ŠANCI
TRAFOSTANICE NA BOŘISLAVCE V PRAZE 6
Trafostanice ve vidlici Kladenské ulice a Evropské třídy byla postavena na samém sklonku třicátých
let v souvislosti se vznikající okolní činžovní zástavbou a vedením tramvajové trati Autorem byl architekt Josef Kříž, projektující pro Elektrické podniky hl. m. Prahy -jeho nejznáméjší realizací je spoluautorství budovy Elektrických podniků na Letné.

Rekapitulace případu
Po několika provozních přestavbách v 70. a 80. letech
20. století, které se týkaly pouze vnitřního zařízeni
a instalací, sloužila trafostanice svému účelu, také jako
měnírna Dopravních podniků, až do nedávné doby.
Stála ovšem volně na nezastavěné ploše mezi Kladenskou a Evropskou - činžovní zástavba třicátých let se
zastavila těsně před tímto územím, kterého se nedotklo ani územní plánováni doby poválečné. Jednalo se
tak o typické rozvojové území a plochu z hlediska investorského nanejvýš žádanou. To si uvědomovala radnice Prahy 6 už na počátku devadesátých let, kdy se
poprvé o osudu tohoto území jednalo. Odbor územního rozvoje se tehdy vyjádřil k zapsání objektu do seznamu památek jednoznačně záporné a od té doby se
radnice od dalších osudů trafostanice vědomě distancovala.
Pozemek byl před několika lety prodán společnosti
Paleg s. r. o., která zde zamýšlí vybudovat administrativně - obchodní areál s komerčním názvem .Evropská City". V současné době je schválena 1. etapa projektu, jejíž součástí je právě přemístění trafostanice,
na kterou bylo vydáno příslušné stavební povolení
a územní rozhodnutí. Pod poněkud zjemnělým výrazem „přemístění" by leckterý obdivovatel moderní architektuiy rád viděl transfer celé stavby, ale ve skutečnosti byl na objekt trafostanice vydán obyčejný
demoliční výměr. Veřejnost, a to i ta odborná, se zaktivizovala teprve v okamžiku, kdy objekt na ohrazeném
stanovišti začal budit pozornost, když byl po odpojení

vnitřní elektroinstalace vydrancován. Na sklonku listopadu 2004 tedy obyvatelé a sdruženi Handlův dvůr
podávají znovu interpelaci na radnici a kauza se dostává i do tisku (Večerník Praha, 30. 11. a 2. 12.). Odborné pracoviště NPÚ v hl. m. Praze se snaží na poslední chvíli stavbu zdokumentovat na žádost
odborných pracovníků, ale investor odmítne přistup
na svůj pozemek a raději uiychleně stavbu bourá.
Odpovídá negativné i na konkrétní návrh Národního
technického muzea na uložení části původního vybavení v depozitáři.
O projektu novostavby
Projekt na výstavbu zmíněného centra byl zadán studiu DaM (architektonická kancelář Doležal a Malínský) a jeho zpracování bylo zahájeno již v roce 2001.
Návrh na zastavěni plochy se rozpadá na dvě části hlavní podélná budova jako těžiště celé zástavby má
stát na nároží Evropské třídy s Liberijskou ulicí a reagovat svou hmotou jak na prohnutý tvar nároží, tak
na sestupující terén. Dominujícím prvkem na nároží
stavby má být válcový útvar schodiště, prosvítající pod
dynamickým pláštěm skleněné fasády. Fotografie modelu na internetových stránkách architektů DaM jasné dokládají tento invenční a odvážný záměr. Ovšem
vizualizace novostavby, jak je prezentována investorem na informační tabuli přímo na stavbě, je ve hmotě
výrazně statičtější a mnohem méně transparentní.
Fasáda má být horizontálně rozčleněna na tři sekce,
což má odrážet tři různé funkce soustřeďující se
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Fotografie
Kateřina Hanzlíková,
prosinec 2004

v objektu: nejníže obchodní využiti, prostřední administrativní funkci a nejvýše položené rezidenční byty
s výhledem na Pražský hrad. Ať už výsledná podoba
fasády bude více či méně konvenčni, princip zastavění
bude stejný jako u nedaleké budovy Siemens při Evropské třídě pod Bořislavkou - mohutný blok dlouhé
obdélné budovy, odlehčený poněkud ve výrazu použitými skleněnými prvky na fasádě. Odvrácenou stranu
území při ulici Kladenské architekti pojali odlišným
způsobem. Navrhují zde tři shodné bytové domy orientované rovnoběžné s ulicí a respektující hmotové a výškové zástavbu ze třicátých let na protější straně. Nezvolili tedy souvislé zastavění po obvodu celého bloku.
Zvolený koncept volné, členitě zastavěné plochy by
docela dobře umožnil zachování staré trafostanice v rámci několika odděleně stojících bytových domů
v zeleni - a její využiti pro libovolný účel, ať už bytový
či administrativní. Je třeba litovat toho, že v rámci projektu nedošlo k diskusi o možném vkomponováni trafostanice a došlo-li k ní, tedy že nepřekročila práh architektonického ateliéru. Na poslední konferenci
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
o vstupu nové architektury do historických měst, byly
prezentovány arch. Malinským i .památkové" realizace ateliéru DaM s komentářem, že projektující architekt je vždy schopen posoudit, co ze starého je hodnotné a co nehodnotné se může odstranit. Jako by tvůrčí

projektující architekt byl konečnou instancí, která stanovuje památkové hodnoty areálu a místa. Není pochyb o tom, že obnovená funkcionalistická trafostanice by se dobře vyjímala vedle vzorové rekonstrukce
Paláce šlechtičen na Pražském hradě nebo funkcionalistické vily na Ořechovce, které pocházejí z dílny týchž
architektů. Není také pochyb o tom. že by renomovaní
architekti trafostanici opravili a nápaditě vsadili do
nového rozvrhu, kdyby to bylo zakotveno v zadání samotného projektu. A není také pochyb, že výběr toho,
co je staré, hodnotné a bude do budoucnosti zachováno, musí zůstat na odbornících - památkářích a nikoli
na architektech, jakkoli renomovaných, kteří jsou vždy
pod diktátem projektu.
Památková

hodnota ano či ne

Trafostanice na Bořislavce patřila k objektům, jejichž
památková hodnota se velmi těžko oficiálně obhajuje,
ačkoli je částí kulturní veřejnosti a obyvateli intenzivně
vnímána. Jako ryze utilitární architektura nemá na první pohled žádné umělecké či stylové ambice a nepatří
ani k vrcholným projevům dobového stavitelství, není
spojena s význačnou osobnosti či událostí. Stojí navíc
neoddiskutovatelně na území, které je stavebné nedořešeno a kde očima radnice i investora doslova „překáži"
rozvoji daného území. Co vlastně tato památka připomíná či dokládá? Elektrické sítě hl. města Prahy a městskou vybavenost ve třicátých letech? Většina z nás se
omezí na konstatování, že ta stavba je svou formou
a účelem zajímavá. A že je jí škoda. Návrh na zapsání do
seznamu kulturních památek v podobném případu jako
by byl předem odsouzen k neúspěchu. Neměl by pražádnou podporu zastupitelů a byl by problematicky vnímán i na samotném Ministerstvu kultury. Rozhodující
úředník by se oprávněně cítil pod nepřiměřeným tlakem,
který by jej nutil prohlásit za kulturní dědictví země objekt, z jeho hlediska nesplňující parametry kulturní památky, a to jen proto, že ve vzduchu visí demoliční výměr. Na kompetentní diskusi o památkových hodnotách
by nezbýval čas. Namítalo by se, proč nebyly rozpoznány
dříve. Kde však v takovém případě hledat pevný výchozí
bod pro stanoveni památkové hodnoty? Jedním takovým
může být spontánní reakce veřejnosti, která je většinou
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jejím velice dobrým indikátorem. Hodnotná a smysluplná je věc přece především „pro někoho" - a tady v první
řadě přichází do úvahy místní obyvatelé a občané. Vnímání „památkové" hodnoty je věc proměnlivá v čase
a prostoru - jako památka může být najednou pociťováno cosi. co bylo dříve míjeno bez povšimnutí. Vždyť všichni z běžného života dobře víme, že hodnotu mnohého si
uvědomíme až tehdy, když to ztrácíme. Dalším výchozím
bodem pro definování památkové hodnoty může být například velmi specifický účel stavby a jeho ojedinělé vyjádření v použité formě a architektonickém typu.

Ulili

0

Funkcionalistická stavba
Trafostanice na Bořislavce nebyla jediným dílem architekta Josefa Kříže v katastru Dejvic a Veleslavína. Byla
logickou součástí souboru dalších technických staveb,
projektovaných pro Elektrické podniky hlavního města
Prahy i jiné investory. Nedaleko od Bořislavky stojí dodnes správní budova a vrátnice tramvajové vozovny z let
1932-1936, v ulici U Pergamentky zajímavý areál továrny „Ferra". Týž projektant realizoval kolem roku 1930
i jiný příbuzný projekt trafostanice s obytným domem
na Bělohorské ulici čp. 156. Všechny výše uvedené stavby se vyznačují ryzí technickou účelností a zároveň velmi kultivovanou formou, řekněme jakousi městskou elegancí. Taková byla i stavba na Bořislavce - na první
pohled utilitární technická stavba, při podrobnějším
zkoumání však nikoliv bez formálních invencí. I na fotografiích je zřetelné záměrné střídání omítaných ploch
a cihlového režného zdiva v atikovém nástavci v duchu
klasické modemy, završeném mohutnou vysazenou římsou z tvarovek. Stavební technika „betonového hrázděného zdiva" vytváří dojem velmi lehké a subtilní stavby.
Bazilikální dispozice, patrná zvláště z bočních pohledů, vytvářela gradující hmotovou skladbu s akcentem
terasy a hromosvodu coby stožáru. Také hra luxferových dlaždic sestavených do tvaru čtverce, tvořícího okno
osvětlující hlavní správní místnost v přízemí, byla formální záležitostí. V interiéru zaujaly pozornost především původní forma schodiště s elegantní křivkou zábradlí a originální linoleum oranžové barvy na podlaze.
Funkcionalistická trafostanice na Bořislavce byla
stavbou velké formální kultury a zároveň ryzí technické
účelnosti. Podobné stavby nám dodnes mohou zprostředkovat atmosféru rušného velkoměsta třicátých let
sjeho naivním a přesto podmanivě neopakovatelným
okouzlením moderní technikou.

Památkové ponaučení
Výsledek kauzy otevírá řadu dalších otázek, které by se
daly shrnout pod dva body: prevence a dokumentace.
1. prevence - projekt „Evropská City" v dané lokalitě je
připravován postupné již od roku 2001. Byl zde tedy
bezpochyby velký manipulační prostor k průzkumu
zastavovaného území a stanovení památkových hodnot. Tato diskuse však předem a včas neproběhla. Mělo
by být příště jasné, v čí kompetenci spočívá vytipování
ohrožených staveb na rozvojových území, iniciování
odborné diskuse o památkových hodnotách a případné navržení na zápis do seznamu památek. Je to stále
týž opakující se problém včasného stanoveni regulačních podmínek. V okamžiku, kdy se v kauze trafostanice na Bořislavce aktivizovala část veřejnosti a případ
dostal mediální rozmér, bylo už pozdě - na stavbu byl
dávno vydán demoliční výměr. Každá aktivita na záchranu památky měla v tom okamžiku rozměr již pouze heroický.
2. dokumentace - stavba bezpochyby zajímavá alespoň z hlediska technického nebyla před demolicí nijak
zdokumentována. Její dokumentace totiž nebyla nařízena a zajištěna žádným zákonným opatřením. Budova neměla statut kulturní památky, k jejímu odstraněni se nevyjadřovali památkáři, kteří by připadnou
dokumentaci mohli ve svém stanovisku požadovat.
V tomto případě dokonce odmítl investor zájemce
o dokumentaci na svůj pozemek vůbec vpustit. Za první republiky existovalo prosté, ale zároveň velmi účinné opatřeni zakotvené v tehdejším stavebním zákoně každá odstraněná stavba musela být před zbořením
dokumentována na náklady stavebníka, a to ve formě
plánového zaměření a fotodokumentace. Tato dokumentace se dodnes ve víceméně celistvé podobě nalézá
v aktivních stavebních archivech vedených při stavebních odborech příslušného městského úřadu.
Kateřina Hanzlíková
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NOVÁ TVÁŘ DOMU U HRADEB V MOSTECKÉ ULICI NA MALÉ STRANĚ
Poznámka redakce: Tento text přinesl do Klubu Za starou Prahu architekt Miloslav Hudec jako
doplnění informací, které vyšly v článku k témuž tématu v předchozím čísle Věstníku (R. BiegeU
Z Písmenek kule, z kina garáže, Za starou Prahu, 2/2004, str. 4). Arch. Hudec je konzultantem současného investora přestavby domu a z této pozice vyplývá i zřejmá loyalita vůči záměru přestavby
i zřízení garáží v bývalém kině. Poznámky prezentující názor Klubu Za starou Prahu a glosující článek
doplnil Jan Veselý, další glosou k témuž tématu je následující článek Kateřiny Bečkové.

Foto J. Kučera, 1985. Foto archiv NPÚ-ÚP
Dům a kino U Hradeb mají svoji historii. Místo, na
kterém tento dům stojí je součástí řady bývalých gotických domů, které byly postaveny v blízkosti původního opevnění tzv. Menšího města Pražského.
V historické době za vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278) byla část dnešní Malé Strany prohlášena statutem za „město" pražské a opevněna obrannými hradbami. Zbytek těchto hradeb je patrný v zadní části
domu U Hradeb." Do této doby je možno datovat i vznik
Mostecké ulice, do které byl vstup věžní branou
z prvního kamenného mostu (Juditina).21
V té době docházelo k zástavbě jednotlivých vzájemně
sousedících domů, převážné dřevěných staveb, kombinovaných kamenem a cihlou. Základy těchto domů
byly prováděny z dřevěných pražců, uložených na rozbředlé písčité půdě prosycené spodní vodou.
Po velkém požáru Malé Strany za vlády Jiřího
z Poděbrad (1458-1471) byly na místech vyhořelých

domů na původních základech románských staveb
postaveny domy nové, gotické. U nich je typické průčelí domů se štíty a kolmými hřebeny střech do ulice.
Domy byly ve dvorní části stavěny až k historickým
hradbám na ploše parkánu (volné území mezi hradbami a původními domy).31 Tento obranný pruh ztratil
v této době svůj význam a město se přelilo za hradby
až k nynějšímu Újezdu.41 Výstavba domů v tomto období byla charakteristická tím, že při přestavbě bourala homí stavbu a zachovávala sklepy a základy.51
V místě domu U Hradeb stály dva gotické domy se
svými charakteristickými štíty, z nichž jeden nesl název „U Dvou modrých kouli". Tento dům měl pravovárečné právo a pro vaření piva používal vodu z mohutné
studně, která byla v době, kdy byly zahájeny stavební
práce nového domu, ještě zachována.
V roce 1930-1936 byla zahájena výstavba obytného
domu s byty a kinem v místech dvou uvedených gotic-
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kých domů. V důsledku jejich značného poškození bylo
toto místo vybráno pro novostavbu. Stav základové
půdy, písky a spodní voda značné zkomplikovaly zakládáni zadního traktu budovy s prostorem kina. Tato
část domu byla založena na železobetonových pilotách.
Při demolici předních objektů a s tím souvisejícím postupným odlehčováním tlaků v základové půdě došlo
k potrhání sousedních uličních domů a hrozila jejich
destrukce. Stavební policie stavbu zastavila, přikázala
zabezpečit sousední objekty trámovým rozepřením. Staveniště se zahradilo dřevěnou uliční stěnou polepenou
plakáty a tato ohrada zde zůstala až do roku 1952.
O proluku projevilo zájem Ministerstvo národní obrany pro výstavbu bytů a kulturního zařízeni pro důstojníky vojenského okruhu. Úkolem bylo dostavět dvorní
objekt s uvažovaným kinem a uliční trakt pro bydlení
a armádní prodejnu. Ministerstvo vzhledem k vývoji
událostí ztratilo zájem o tento objekt, jehož dostavbu
převzal Národní výbor hlavního města Prahy. Investorem bylo pověřeno generální ředitelství pro Výstavbu
sídlišť. Byla provedena změna obsahu projektu, jehož
předmětem se stala výstavba bytů pro pořadník a dostavba kina pro Malou Stranu.
Generálním projektantem byla nadále projektová
organizace Ministerstva národní obrany - Vojenský projektový ústav. Projekt byl svěřen Ing. arch. Miloslavu
Hudcovi, autorovi tohoto článku. Byl vytvořen ateliér
z vysoce kvalifikovaných pracovníků®. Mezi estetické
poradce patřili např.: prof. dr. V. V. Stech za památkovou péči. Ing. Alois Kubiček za Klub Za starou Prahu,
prof. Ing. arch. V. Borovička. Technickými poradci byli
prof. Bechyně, prof. Waicmann, prof. Myslivec (železné konstrukce a zakládáni).
Při stavbě bylo použito v té době nejmodemějši technologie např. založeni uliční stavby na studnových
kesonech procházejících písčitou vrstvou až do záldadové půdy, opatřené ochranou proti silné agresivní vodě
působící na beton. Dřevěné rozpěry byly nahrazeny
betonovými stěnami opřenými do sousedních objektů
s cílem zabránit vzniku dalších trhlin v sousedních
domech.
Obsah budovy byl pozměněn na výstavbu 32 bytů,
lahůdkového a mléčného bufetu, kina pro 600 diváků,
vinárny a knihovny. Stavba byla dokončena v roce
1964. Architektonická koncepce celého areálu byla dotvořena na základě řady studií. Bylo přijato řešení, které
zachovávalo charakter dvou gotických domů se štíty
a tím se architektura podřídila charakteru a měřítku
celé ulice. Uvnitř objektu byla navrženo nádvoří
s pražskou dlažbou (mramorové chodníkové kostky).
Rozhodnutí o řešení nádvoří vycházelo z poznáni, že
pro malostranské dvorní interiéry jsou nádvoří typická. Interiér kina byl řešen moderní architekturou61, vybaven panoramatickou projekcí a stereofonnim zvukem, což bylo v té době novum. Kino zahájilo premiérou
filmu Starci na chmelu.
Došlo ke střídání majitelů celého objektu. Povodně,
které postihly mésto Prahu roku 2002, zničily prostory kina tak, že dnes v nich zůstaly pouze betonové pi-
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líře a základy. Celé kino bylo zničeno.71 Těžko se hledal
investor, který by se odhodlal v těchto prostorách, při
dnešní dislokaci multikin, znovu vybudovat klasické
kino.
Přesto se našel investor, který se odhodlal provést
celou rekonstrukci objektů i za cenu značně vysokých
nákladů s pozměněným využitím celého areálu.81 Tímto investorem se stala akciová společnost U Hradeb,
která spolu s McDonalďs se rozhodla rekonstruovat
bytový fond domu na byty s vyšším moderním standardem bydleni, k čemuž náleží: vybavit dům garážovým stáním pro každý byt v souladu s vyhláškou Magistrátu hlav. města Prahy, zřídit fitcentrum pro
obyvatele domu a prostory pro občerstvení, ke kterému bude sloužit dnešní zařízeni McDonalďs.
Nutnost umístit nejméně padesát vozidel v objektu9'
vyplývá z nemožnosti nechat parkovattytoa další vozy
v dnes již přeplněných ulicích Malé Strany. Aby provoz celého objektu, zejména vjezdu vozů do garáží, nebyl
v kolizi s chodci, bude frekvence vozidel elektronicky
bezpečnostně zajištěna. Projekt pro tuto rekonstrukci
zpracovává projektová a inženýrská kancelář PIKAZ
s. r. o., která byla vybrána investorem především proto, že její reference o projektování podobných staveb
jsou zárukou zkušenosti (např. budovy na Staroměstském náměstí, modernizace budovy na Pohořelci, budovy Na Příkopě v sousedství Myslbeka, aj.)
Rekonstrukce domu U Hradeb má být zahájena na
jaře roku 2005 a ukončena na podzim roku 2006. Technologie výstavby bude postupovat od zadního traktu
domu směrem k ulici Mostecké. V zadním traktu dojde k přestavbě vinárny na fitcentrum a prostorů, kde
se nacházelo kino na garáže. Teprve potom se přejde
na stavební úpravy v uličním objektu tak, že se tyto
úpravy téměř nedotknou uličního průčelí domu.
Mohu konstatovat, že jako autor10' předchozího projektu je pisatel těchto řádek podporován investorem
v poradenské činnosti, jejímž výsledkem je dobrá
spolupráce. Daří se spolu s investorem a architektem
Špačkem dosáhnout zvýšeného zájmu Klubu Za starou Prahu a pražských památkových orgánů, které jsou
a budou nadále seznamovány s postupem prací a řešením závažných umělecko-architektonických problémů.
Věřím, že se podaří přivést toto dílo k úspěšnému
konci.

Miloslav Hudec

DESET POZNÁMEK KLUBU ZA STAROU PRAHU
K ČLÁNKU M. HUDCE:
1,2) Mostecká ulice je nepochybně o mnoho starší,
mimo jiné proto, že první zmínky o mostu v těchto
místech pocházejí již z roku 935 a zmíněný Juditin
most byl vystavěn v 60. letech 12. století. V roce 1257,
kdy bylo formálně založeno Menší město Pražské, existoval tedy již bezmála 100 let. Hradební věž ve druhém
nádvoří domu náleží k jinému opevněnému celku, totiž k Johanitské jurisdikci, budované od roku 1169.
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3) Parkán je volný pás na vnější straně hlavní hradební zdi, mezi touto zdí a zdí parkánovou. Nemohl se
tedy nacházet v intravilánu města.
4) Malá Strana se rozrostla o území Nebovid, Prádla
atd. již ve 2. polovině 14. století, po vybudování tzv.
Hladové zdi Karlem IV.
5) Velmi problematické tvrzení. Nadzemní konstrukce starších domů, pokud byly kamenné (zděné), se nezřídka dochovaly v jádře domů dodnes.
6) Dlužno uvést, že v projekčním týmu byla řada
spoluautorů. Interiéry v „bruselském" stylu navrhoval
architekt Fr. Trmač.
7) Pro úplnost je třeba dodat, že provoz kina 64
U Hradeb byl zastaven pomémé dlouho před povodněmi. Tvrzení, že celý interiér kina zanikl, není pravdivé,
neboť se dochoval celek vestibulu. Sál kina je rovněž
od úrovně balkonu dochován, včetně omítek a zbytků
výzdoby.
8) Pokud je nám známo, není objekt kromě prostor
kina nijak vážněji poškozen ani devastován. Je nás Jisté
mnoho takových, kdo bychom se nechali (mít tolik prostředků jako zmíněný investor) rádi přemluvit k investicím v takto atraktivní lokalitě. Vyzdvihovat tedy
investorovo odhodlání!!! není v tomto případě jistě na
místě. Vysoké náklady na přestavbu nesouvisí ani zda-
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leka jen s nutnou rekonstrukcí suterénních prostor,
ale především se záměry investora areál dobudovat zahustit zástavbu vnitrobloku. Jakkoli se nám zdá
navržené řešení dostavby kultivované či přijatelné, nutno podotknout, že je součásti krajně negativního procesu zaplňování vnitrobloků v důsledku výjimečně komerčních zájmů. Vysoké náklady na přestavbu objektu
jsou tedy přímým následkem konceptu investorského
záměru. Užití výše nutných nákladů jako podpůrného
argumentu pro změnu funkce z kina na podzemní garáže je značně demagogické.
9) Je možné a dnes již i poměrně běžné sjednat pro
dům smluvně parkování v některých blízkých hromadných garážích. Proklamovaná nutnost tedy zdaleka
nutností není!!! Je zjevné, že člověk, který šije vědom
hodnoty Malé Strany a chce zde opravdu bydlet nepochybně pochopí, že nemusí mít automobil zaparkovaný přímo vjádru rezervace, když je možné jej ponechat
na jejím okraji a dále se pohybovat pomocí dostatečně
pohodlné hromadné dopravy.
10) Bylo by nepochybně správnější užít výrazu spoluautor, nebo vedoucí autorského týmu. Obzvláště jeli známo, že jiní žijící členové týmu ke konzultacím
přizváni nebyli, nepochybně proto, že k novému investorskému záměru nemají tak vřelý vztah.
Jan Veselý

NÁMITKY K ZÁMĚRU DOSTAVBY A VÝSTAVBY PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
NA MÍSTĚ BÝVALÉHO KINA U HRADEB

Jako autor projektu interiérů areálu kina a obchodních zařízení v Mostecké ulici si dovoluji vznést několik zásadních námitek k záměru zrušení kina a zřízení hromadných garáží pro 70 automobilů.

V současné době probíhá v několika úrovních záměr
likvidace kina, a to bez informování autora interiéru,
který se dozvídá o těchto záměrech z tisku a televize.
Záměr zrušení kina a jeho nahrazení garážemi pro 70
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Foto K. Bečková, leden 2005
automobilů je nelogický, je absolutním nepochopením místa v historickém prostředí a bezohledným diletantismem, a to i z hlediska urbanistického. Kino, které před cca padesáti lety vzniklo
jako první v poválečných dobách bylo veřejností
i odbornými orgány hodnoceno jako vhodné kulturní využití budovy v areálu palácového typu
v rámci Malé Strany. I z tohoto hlediska se projekt garáží jeví jako nedomyšlený. V prostředí
Mostecké ulice se pak jedná o znásilnění celé
dispozice a dopravní situace.
Jako architekt dále tvrdím, že změna kina na
garáže není přiměřená ani nezbytně nutná, a je
přímo škodlivá jak pro daný objekt, tak pro Pražskou památkovou rezervaci jako celek. Tento svůj
názor opírám o následující skutečnosti:
1. Nelze umístit výjezd z garáže, jak je navrhován. Tato pasáž by do velmi frekventované
Mostecké ulice a okolí přinesla neúnosný automobilový provoz, který by znamenal jen další problém pro Pražskou památkovou rezervaci. Tento provoz by byl nebezpečný davům lidí, kteří se
téměř 24 hodin denně valí Mosteckou ulicí a průchodem přesné v místě plánovaného vjezdu a výjezdu z garáže a zároveň by výrazně zhoršil životní prostředí v daném místě (úzké středověké
uličky)
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2. Jako autor podzemního kina jsem dobře obeznámen s geologickými podmínkami v základech navrhované stavby. Jsem toho názoru, že jak samotná stavba, tak její provoz představuje statické ohrožení všech
okolních budov, zejména Petržílkovského paláce. Již
při výstavbě původního kina bylo třeba riskantně, pomoci zvláště k tomu budovaných studni - kesonů, zajišťovat podzemní stavby, aby nedocházelo k poškození
domu sesuvy zeminy. i y tehdy dokonce vedly k smrti
jednoho dělníka. Další zasahování do daného prostoru
a přitěžování staveb považuji na základě svých zkušeností za krajné nebezpečné. To samé lze vztáhnout i
na samotnou výstavbu a provoz navrhovaných garáží.

Jako autor architektonického řešení kina 64 U Hradeb a spoluautor architektonického řešeni navazujících staveb NESOUHLASÍM s přestavbou prostorů bývalého kina na podzemní garáže. Navrhovaná výstavba
podzemních garáží by vedla k úplnému zničeni mého
autorského díla, na jehož ochranu mám právo.
Jak vyplývá z výše vylíčených skutečností, navrhovaná změna mého autorského díla není ani přiměřená, ani neprobíhá v nezbytné nutné míře a už vůbec
nezachovává mé autorské dílo. Navrhovaná změna tedy
ve smyslu § 9 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb. o právu
autorském nemůže být realizována bez svolení autora.
V Praze dne 17. února 2004.
František Trmač

GLOSA K ÚDAJNÉ POVINNOSTI INVESTORA ZŘIZOVAT GARÁŽE
V NOVĚ STAVĚNÝCH A PŘESTAVOVANÝCH DOMECH
Žít na Malé Straně znamená pro mnoho starousedlíků přirozené omezeni v životním komfortu, a to velmi
často i oproti nejběžnéjšímu standardu opovrhovaných
bytu v panelových sídlištích (pohodlné sanitární a sociální zařízeni, rovnoměrné teplo v celém bytě...). Přesto
by neměnili, protože duchovné obohacující historické
prostředí, byť spojené s jistým nepohodlím, není pro
mnoho z nich nahraditelné ani moderním bytem
v novostavbě na městské periférii, ani domkem

v satelitním městečku. Což ale kdyby šlo obojí sloučit?
Žít na Malé Straně a přesto s komfortem jak v satelitu!
Kdo by si tohle nepřál! Pokud by se taková možnost naskytla, znamenala by hotové terno pro realitní nebo developerskou společnost.
Dům U Hradeb je takovým ternem. Má dokonce podzemní prostor - bývalé kino, kde bude pro nové nájemce
luxusních bytů zřízen báječný pelíšek pro jejich čtyřkolé
miláčky. A odpadne tak dohadování s památkáři a ar-
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cheology, zda by dovolili hloubit pro garáže nové podzemí. Protože garáž tam přece být musí! Vždyť ji mají
i poslanci, kteří bydlí v Nerudově ulici a chodi do práce
za roh.
Když státní památkáři novou díru do země povolit
nechtějí, mají investoři v záloze účinnou zbraň, s kterou
dosáhnou svého vždycky, určitě v případě městských
památkářů, kteří mají svým právem kulatého razítka
oproti státním výrazné navrch. Při bližším ohledáni zjišťujeme, že to není ani zbraň, ale jen pár potištěných listů papíru, které se jmenují Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze.
Pokusme se v ní zalistovat a najít to všemocné zaklínadlo, které umožňuje drzým přistěhovalcům v drahocenném staletém terénu Malé Strany hloubit doupata pro
smrdutá přibližovadla.
Vyhláška byla vydána 30. 12. 1999 v částce 12 Sbírky obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy.
Neupravuje zdaleka jen otázku zřizování garáží, ale řadu
dalších praktických věcí souvisejících s novou výstavbou. V článku 2 vyhláška upozorňuje, že se její ustanovení vztahuji i na stavební úpravy budov, které jsou kulturními památkami. Dobrá, co dál...?
Otázku povinných garážových stání pak řeší článek
10 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu.
V odstavci 5 je řečeno, že stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu, přitom nejmenší počet stání
je (pro zónu v oblasti památkové rezervace) ten, který se
rovná počtu bytů. Tentýž odstavec však připouští, že
může být požadován investorem počet stáni menší, než
je počet bytů, a že povinná stáni mohou být v dostupné
vzdálenosti umístěna i mimo pozemek stavby.
Tak, to má být to všemocné zaklínadlo? Nenechte se
vysmát, v tom náš problém vážně není! Vyhláška je benevolentní a umožňuje investorovi zachovat se kultivovaně a nerýpat se zbytečně v historicky cenném terénu.
Avšak tuto benevolenci si žádný investor nepřeje, protože byt s garáží přímo v domě prodá dráž než byt s garáží
za dvěma rohy, a proto se snaží výmluvou na „přísnou
městskou vyhlášku" a její „nekompromisní požadavky"
zastřít své kulturní barbarství a neochotu ve svém případě ustoupit osobním zájmem zájmu obecnému.
Ale co sledují držitelé kulatého razítka na památkovém odboru magistrátu, když tomu vyhovují? Může příliv
majetného motorizovaného obyvatelstva pozvednout prestiž centra? Mohou podzemní garáže přispět k deratizaci
či dokonce sterilizaci zdravotně závadného archeologického terénu? Znáte ještě jiný pravděpodobný důvod?
Umím si dost dobře představit, že z přistěhovalců
v luxusních bytech s garážemi se časem stanou ma-
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lostranští patrioti, protože to ani jinak nejde, vždyť Malá
Strana má své podmanivé kouzlo. Pak jednoho dne nevinně vystoupají příkré schody do Juditiny věže
a v spravedlivém rozhořčení budou žádat Klub Za starou Prahu, aby zakročil, protože ve dvoře domu sousedícího s jejich domem se má stavět podle městské vyhlášky o počtu supermarketů na osobu velká prodejna...
Kateřina Bečková
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NÁZOR

K REKONSTRUKCI KRYCÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV KAMENE
Z hlediska současného stavu poznáni není pochyb o tom, Povrchové úpravy jsou součástí dobového
že se běžné druhy kamene, jako je pískovec a opuka,
výtvarného řešení
až do sklonku devatenáctého století používaly pro své
technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled (obr. 1, 2, 3,
Povrchové úpravy soch a konstrukcí staveb zhotove4). Povrch stavebních konstrukci zhotovených z kamene
ných z kamene jsou (byly) součásti dobového výtvari kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím ného řešení. Představme si moderní stavbu - třeba
nátěrem a pohledově se neuplatňoval (obr. 5. 6).
Nuselský most - na které by bylo obnaženo armování
Výjimky potvrzuji pravidlo, ale jejich počet je ve srov- železobetonových konstrukcí s odůvodněním, že ocel
nání s celkovým množstvím historických staveb kvan- je ušlechtilý materiál. Nebo barokní obraz, z něhož
bychom odstranili „pohledovou" olejovou vrstvu, aby
titativné zanedbatelný. Pohledové uplatnění kamene
bylo vidět plátno. Absurdní představa? Odstraněni
motivované výtvarně se pro starší období omezuje zepohledové úpravy z kamenných konstrukcí má však
jména na užiti exklusivních materiálů, jako je třeba
podobný efekt. Otázka povrchové úpravy částí staveb
mramor. Patři sem i zřídkavé kompozice založené na
dekorativní kombinaci různých materiálů. Pravidelné zhotovených z kamene má zásadní význam pro zachostřídání materiálů u zdiva ovšem může být podloženo vání či obnovení adekvátního vzhledu historické ari konstrukčně. Početnější jsou připady, kdy povrchová chitektury.
úprava nebyla provedena z úsporných důvodů nebo
Tento význam ještě vzrostl v posledních desetiletích,
kvůli přerušení stavby. U interiérů středověkých koskdy se opět začaly při obnově omítkových fasád užívat
telů není například výjimečná časová prodleva mezi
barevné nátěry. V době, která odstraňováni omítek
dokončením stavebních prací a výzdobou. V těchto pří- a nátěrů z povrchu kamene přinesla, bylo řešení fasád
padech ale absence krycí povrchové úpravy kamene
obvykle jednobarevné. V případě pohledového uplatnebyla záměrná a pokud se nejednalo o zcela utilitární
nění kamenných konstrukci se pak většinou jednalo
prostor či zříceninu, netrvala dlouho.
o kombinaci s pohledovou omítkou. Pohledová omítka
a povrch přírodního kamene maji podobnou strukturu
Teprve ve druhé polovině 19. století se začal povrch
přírodního kamene chápat jako estetická kategorie. To a barevnost. Ve vzájemné kombinaci tvoří harmonický
celek. Užívání barevných fasádních nátěrů znamená
vedlo k odstraňování historických omítek a nátěrů
z kamenných soch, zdiva a konstrukčních prvků. Očiš- z tohoto hlediska zásadní kvalitativní změnu. Barevný
nátěr omítek s ponecháním odkrytého povrchu konťování „až na holý kámen" bylo zejména u soch motistrukcí zhotovených z kamene nemá nic společného
vováno i nepříznivou technickou zkušenosti s nepros historickým stavem, ať už máme na mysli stav „půdyšnými olejovými nátěry.
vodní" nebo úpravu z doby, která estetické vnímání
Omítky a vápenné nátěry mají ochrannou Junkcipovrchu přírodního kamene do architektury přinesla.
Historicky nepodložené akcentování materiálového hleOmítky a vápenné nátěry maji ochrannou funkci. Jediska na úkor výtvarného řešení poškozuje samu podjich absence ohrožuje fyzické zachováni autentické
statu kulturního odkazu architektonického dědictví
hmoty kamenného zdiva nebo prvku. Kámen bez
(obr. 7. 11, 12).
ochranné povrchové vrstvy chátrá. Odstraňování omíPřiřazení estetického významu jednomu z běžné užítek a vápenných nátěrů je tak mnohem závažnější příčinou rozpadu kamenných části staveb než znečištění vaných stavebních materiálů se v důsledku projevilo
ztrátou porozumění pro tektonické členění staveb. Zeovzduší.
jména
patrné je to u fasád. Naši předchůdci viděli na
Pokud má být kamenné zdivo spárováno, což je mifasádách
portály, římsy, pilastry, šambrány a další ve
mochodem romantický, ale pro starší stavby historicky
své
podstatě
tektonické články a velmi jim záleželo na
nepodložený způsob úpravy, vyžaduje to při opravě
mnohem větší rozsah přezdíváni, než když je zdivo omí- jejich ztvárněni - vzpomeňme jen, co všechno by se dalo
říci o vývoji profilace barokní římsy. Mnoho současnítáno. Podobné lze uvést příklady okenních a dveřních
ků
na fasádě vidí především „kamenné" prvky a smysl
osténi, kdy se nejprve zjistilo, že pod nátěrem je kájejich
existence v rámci stavebního celku jim uniká.
men, potom se nátěr či omítka odstranila s odůvodněním, že kámen má být vidět, po očištěni předmětná
konstrukce vykazovala estetické vady, což pod omítkou nevadilo, ale při pohledovém uplatnění ano, a vše
skončilo výměnou historické konstrukce za nový obvykle strojně zpracovaný prvek (obr. 8, 9, 10).
Vápenné omítky a vápenné nátěry jsou nejúčinnéjším, staletími prověřeným, historicity opodstatněným,
šetrným, relativné laciným, dlouhodobě působícím
a obnovitelným způsobem ochrany zděných stavebních
konstrukcí, a to včetně prvků a konstrukci zhotovených z kamene. Složitější je situace v případě neprodyšných olejových nátěrů, ale ty se u exteriérů staveb
v podstatě nevyskytují.

Povrchové úpravy mcýí hodnotu historického
dokumentu
Povrchové úpravy maji hodnotu historického dokumentu. Dokládají dobový estetický názor a jeho vývoj
v čase. Vrstvy povrchových úprav a jejich souvislosti
jsou navíc významnou datovací pomůckou.
Otázka vztahu k dochovaným historickým povrchovým úpravám je jednoznačná. Dochované historické povrchové úpravy je třeba je důsledné chránit. V tomto je alespoň v teoretické roviné shoda.
Zbývá maličkost: prosadit teorii do praxe.

:ZA STAROU PRAHU:

:ZA STAROU PRAHU:

6. Kostel sv. Ignáce ve výřezu z grafického listu z r. 1810

7. Kostel sv. Ignáce - detail průčelí - v roce 1998

STAROU
PRAHU

8. Vrtbovská
zahrada,
původní
kamenné
ostění portálu

10. Vrtbovská
zahrada,
detail předešlého

9. Vrtbovská zahrada, protějškový portál
s vyměněným ostěnim

:ZA STAROU PRAHU:

I i. Portál klášterního areálu v Břevnově

12. Portál Oettingenského paláce
na Malé Straně

:ZA STAROU PRAHU:

křížové cesty
ku

18. Palác Sylva Taroucca Na Příkopě
19. Detail téhož

í 7. Broumovský
klášter

KLUB

m

STAROU
PRAHU
20. Příklad nevhodného restaurování portálu

21. Detail předešlého
- omítkaje
restaurována
do odstínu kamene
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Je vhodná rekonstrukce zaniklé povrchové
úpravy?
Estetické vnímáni povrchu přírodního kamene je dnes
objektivní skutečností. Úpravy stavebních památek
prováděné koncem 19. století a v první polovině století
20. maji již nezanedbatelnou historickou hodnotu
a některé z nich i hodnotu výtvarnou (viz například
režné zdivo původně omítaných fasád lánského chrámu). Kamenné plastiky získaly po obnažení povrchu
kamene novou výtvarnou identitu (viz například sochy na Karlové mostě). V úvahu je vhodné vzít i hledisko zažitého vzhledu a patiny, které je u mnoha památek významné. Z těchto důvodů není možné věc
zjednodušit na požadavek, aby se všechny druhotně
odhalené kamenné prvky znovu omítly nebo natřely se
zdůvodněním, že tomu tak v minulosti bylo.
Odpověď na otázku vhodnosti či nevhodnosti rekonstrukce zaniklé povrchové úpravy bude záležet
na souvislostech a bude se případ od případu lišit.
Otázka, zdaje rekonstrukce zaniklé povrchové úpravy v principu vhodná či nikoliv, nemá smysl. Je
třeba se ptát, kdy ano a kdy ne.
Obecné sdílený názor, kdy je z hlediska současného poznáni oboru památkové péče vhodné k rekonstrukci zaniklé povrchové úpravy přistoupit a kdy ne,
zatím není k dispozici.
Při formulování obecné platných kritérií bude vhodné zabývat se částmi staveb zhotovenými z kamene oddělené od solitérních kamenných plastik. Pro obé skupiny platí, že se v minulosti opatřovaly krycí povrchovou
úpravou a že se tato povrchová úprava zhruba od sklonku 19. století začala odstraňovat pod vlivem názoru, že
kámen má být vidět. Tím podobnost konči. Z hlediska
vhodnosti či nevhodnosti rekonstrukce zaniklé povrchové úpravy existuje mezi oběmi skupinami řada zcela
zásadních rozdílů. Předpokladem korektní diskuse proto
je, aby se argumenty platící pro solitérní sochařská díla
neužívaly ve vztahu ke stavbám a naopak.

Čím se liší problematika péče o části staveb
zhotovené z kamene a kamenné solitéry?
U solitérů je výtvarná povaha kamenného prvku obvykle dominantní, u staveb převládá hledisko konstrukce, a to včetně užití kamene ke zcela utilitárním účelům, jako je zdivo nebo základy.
Tomuto kvalitativnímu rozdílu odpovídá i rozdíl ve
zpracováni. Jistě existuji i výjimečné příklady typu
kamenické práce na katedrále sv. Víta, ale pro výjimky nelze přehlížet princip.
Zatímco kamenné solitéry jsou ve své podstatě výtvarným celkem, u staveb je kámen, i v případě, že
má výtvarnou funkci, pouze částí většího kompozičního celku.
Zatímco doplňování kamenných plastik do požadovaného tvaru maltou je raritní, v případě architektonických článků je kombinace kamene a omítky standardním prostředkem docílení požadovaného tvaru
(obr. 13, 14).
Povrchové úpravy solitérních kamenných plastik
a částí staveb zhotovených z kamene byly zpravidla materiálově odlišné. Zatímco u volných plastik jsou ob-

vyklé olejové nátěry, části staveb zhotovené z kamene
sdílely úpravu stavby, tedy podle souvislostí byly omítány nebo opatřovány vápenným nátěrem. Poukazování na technickou problematičnost neprodyšných olejových nátěrů proto nemá u staveb až na výjimky
opodstatnění.
Zatímco původní krycí povrchová úprava se v úplnosti u kamenných solitérů zachovala do současnosti
zcela výjimečně a ve většině případů se jedná pouze o
zachováni fragmentů (viz např. polychromie portrétních bust v triforiu katedrály sv. Víta), v případě staveb je souvislé dochování historických omítek (vrstev
historických omítek) a vápenných nátěrů na kamenných částech běžné.
Pro volnou plastiku má .původní" stav daleko větší
význam než pro stavby, protože byl v čase poměrně
stabilizovaný. Na rozdíl od toho stavby včetně částí
zhotovených z kamene procházely nejen slohovými
úpravami, ale i přestavbami a jinými stavebními zásahy, které výrazné měnily celkovou podobu.
Zatímco „barevnost" volných plastik byla ve své podstatě individuální, části staveb zhotovené z kamene sdílely výtvarné řešeni celku stavby a skutečnost tohoto
sdílení je významnější než konkrétní barevnost, která
se například u fasád poměrně často a radikálně měnila.
Vzhledem ke skutečnosti, že povrchová úprava částí stavby zhotovených z kamene sdílela úpravu architektonického celku, mají nepřímé důkazy takové úpravy
mnohem větší váhu než v případě solitérů. Barevnost
architektonického prvku lze z celkového barevného
řešení odvodit s pravděpodobností blížící se jistotě.
Barevnost povrchové úpravy prvku zhotoveného
z kamene lze určit, i když sefyzickynedochovala.
Zatímco sochařská díla získala obnažením povrchu
kamene novou výtvarnou kvalitu, která je srovnatelná
s kvalitou původní, vytržení z výtvarného hlediska nahodile situovaných kamenných konstrukcí mnohdy
kvalitu architektonického díla poškozuje.

Obnova (rekonstrukce) nátěrů, kamenných
solitérů
Kamenných solitérů je mnohem méně než zděných staveb. Podíl soch, u kterých původní povrchová úprava
zanikla, je ve vztahu k celkovému počtu větší než je
tomu u částí staveb. Sochařská díla získala obnažením povrchu kamene novou výtvarnou identitu. Rekonstrukce jejich krycí povrchové úpravy vyžaduje na
rozdíl od části stavby detailní znalost originálního barevného řešení. Po všech stránkách daleko náročnější
je i provedení. To jsou důvody, proč rekonstrukce krycí povrchové úpravy bude u solitérů méně frekventovaná než u stavebních konstrukci a plastik, jež jsou
součástí architektonického díla. Nicméně na ni nelze
rezignovat. Řada plastik je absenci barevnosti výtvarně velmi ochuzena, ne-li přímo poškozena. Mimo to
odmítání možnosti obnovovat kiycí povrchové úpravy
(barevnost) vede k postupnému úbytku existujících
příkladů. To v důsledku znamená zánik významné části
kulturního dědictví, protože vidět barevnou sochu
a vědět, že v minulosti barevná byla, není totéž. Otázka rekonstrukce historické krycí povrchové úpravy (barevnosti) je u solitérních plastik stejné aktuální jako
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u staveb. Jednu bezduchou tezi („kámen je kámen, a
proto má být vidět") ovšem neni vhodné nahradit stejné hloupou antitezi (.natřít!"). Prvním krokem
k formulování kritérii, za kterých je obnova historické
povrchové úpravy vhodná či naopak nemyslitelná, je
začít o věci otevřené diskutovat a tříbit argumenty.

Rekonstrukce omítek, případné nátěrů stavebních konstrukcí zhotovených z kamene
Rekonstrukci původní povrchové úpravy kamenných
konstrukcí, tedy podle situace buď omítky nebo nátěru, lze doporučit zejména v případech, kdy

PAMÁTKOVÉ

KAUZY

i odstraněním (neobnovením) jeho podstatné součásti.
Klíčem k řešení je rozlišování etap vývoje památky ukončených, hodnotných, a proto hodných zachování od degradujících deformaci, které je vhodné napravit. Jiná
věc je. že vhodnost a míra případných rekonstrukci je
individuální a bude se případ od případu lišit s ohledem na konkrétní situaci. TVrzení, že „rekonstrukce neni
restaurováni" je však nutno v principu odmítnout.

O estetizovaných torsech

Pro architekturu je charakteristické, že její povrchy se
periodicky obnovují. Nová povrchová úprava se obvykle provádí v okamžiku, kdy ta předchozí dožije. Zacho- pohledové uplatněni povrchu kamene vede k jeho vání neporušené a celistvé starší vrstvy pod mladšími
fyzické destrukci nebo požadavku výměny originálních úpravami je výjimečné. Odstranění svrchních vrstev
kamenných části za kopie z pohledových důvodů
spojené s návratem k „původnímu" stavu tak obvykle
- prezentace kamenných prvků vytržených ze sou- znamená odhalit torzo. Takové torzo neni korektní vyvislostí poškozuje vzhled a vnímání architektonického
dávat za historickou podobu památky, protože ta se
díla (části říms, stojky portálů, ukončující články atik,
po dobu své existence v takovém stavu nevyskytovala.
žebra středověkých kleneb, sochařská výzdoba pohleOdkryty stav nevznikl přirozeným vývojem, ale je nádově odtržená od stavby, aj. - obr. 15)
sledkem současného (restaurátorského) zákroku. Tor- je navrhována rekonstrukce staršího barevného zo je obvykle nutno estetizovat. To vede k transformaci
řešeni architektonického celku, součástí jehož ideové,
památky do polohy nového výtvarného díla. Vytvořeni
historické a výtvarné podstaty je překrytí prvků zhotonové kvality je spojeno s potlačením podstaty díla hisvených z kamene sjednocující povrchovou úpravou
torického. Estetizace torza je navíc matoucí mystifika(obr. 16. 17).
ci, na jejímž základě si nepoučený pozorovatel odnáší
mylnou představu o historickém stavu. Prezentováni
Požadavek sdílení celkové kompozice se týká i sochařtakto uměle vytvořené podoby je tedy falšováním děské výzdoby staveb. Sochu na atice nebo výzdobu portálu nelze vnímat jako něco, co s danou stavbou nemá žád- jin. Bez významu není ani kvantita takových příkladů.
Pokud se totiž přestane nějaké historické řešení udrnou souvislost. Co nejrozhodněji je třeba odmítnout
zažitou praxi oddělováni soch od staveb, jejichž jsou nejen žovat, rozuměj pravidelně obnovovat, postupně zanikfyzickou, ale i kompoziční, výtvarnou a historickou sou- nou všechny existující příklady. Budeme-li restauročásti. Hodnotu patiny, hodnotu dochované podoby, vhod- váním vytvářet estetizovaná torza, umělecké památky
minulosti si budeme moci prohlédnout pouze na stanost rekonstrukce staršího barevného řešeni, dostatečrých obrázcích. Fyzické příklady se totiž nedochovají
nost podkladů pro takovou rekonstrukci a další kritéria
je potřeba vážit pro architektonický celek. Pokud se jed- (obr. 20. 21).
ná o významná sochařská dďa a hodnota dochovaného
Chvála zednické štětky
stavu je nesporná, mělo by se tomu přizpůsobit řešení
obnovy celé fasády, případné interiéru. Mimochodem,
S tímto tématem úzce souvisí otázka materiálů a techjedním ze základních požadavků Benátské charty je, aby nologii. Někteří odbornici považují restaurování za činrestaurováni bylo založeno na architektonické kompozinost, jejímž výsledkem má být popřeni historicky adeci (obr. 18, 19).
kvátního vzhledu, a to za použiti „širokého rejstříku
výtvarných a materiálových prostředků" s výjimkou
O restaurování
těch, kterými byla památka vytvořena a po dobu své
Vztahováni pojmu „restaurování" pouze na konzervaci
existence udržována. Takový názor je nutno kategoa retušování je nesprávné. Takové pojetí je v zásadním ricky odmítnout. Pokud k podstatě architektonického
rozporu s Benátskou chartou a ve svých důsledcích vede díla nebo jeho části patři například vápenný nátěr zedke znehodnocováni estetických, ideových a historických nickou štětkou, je nejvhodnějším způsobem restaurohodnot památek. Je to otázka přiměřenosti. Tezi, aby
vání jeho periodické opakováni. Tvrdit opak znamená
se restaurováni „zastavilo tam. kde začíná hypotéza",
rezignovat na smysl péče o zachování památek. Pouze
je třeba chápat jako reakci na nepodložené romantické
periodickým opakováním tradičních postupů lze do
zásahy v duchu 19. století, nikoliv jako požadavek, aby
budoucna zachovat historicky a esteticky hodnověrné
restaurováním vznikala zmrzačená torza. Rekonstrukpříklady dobové architektury v reálném (nikoliv muzece chybějících části je nezbytnou součástí restaurováálním) prostředí. Materiál a způsob zpracování povrní, pokud je potřebná pro zachování či vnímáni dochochové (pohledové) vrstvy má pro architekturu rozhovaného díla. Můžeme hovořit o rekonstrukci barevné
dující význam. Pokud se má zachovat historicky
povrchové úpravy v zájmu zachováni architektonické
hodnověrný výraz architektonického díla, je třeba zakompozice stejně jako o doplňováni chybějících atribu- chovat (udržovat, periodicky obnovovat) i historicity odtů soch nebo jejich detailů tam, kde by absence takopovídající úpravu povrchu. Nepovažuje-li to někdo za
vého doplňku poškozovala vnímáni uměleckého díla.
restaurování, bude nezbytné architektonické památky
Nejde přitom pouze o estetický vjem. „Falsifikovat dopřed takto pojímaným restaurováním chránit.
kument uměni a historie" lze nejen doplněním, ale
Miloš Solař
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KAPLE VOJENSKÉHO HŘBITOVA V KARLÍNE ANEB ZNOVUZROZENÍ
KULTURNÍ PAMÁTKY
V roce 1753 byl na úpatí Vítkova v rozsáhlém areálu ústřední Invalidovny založen vojenský
hřbitov s nevelkou čtvercovou kaplí s okrouhlým presbytářem, situovanou přibližně uprostřed jižní
hřbitovní zdi Zdobné průčelí bylo zakončeno segmentovým štítem a svým členěním odpovídá přelomu
pozdního baroka a raného klasicismu. Celá kaple vrcholí střešní vížkou čtvercového půdorysu se
zkosenými nárožími a nízkou bání Její interiér byl vyzdoben freskovou malbou, představující české
patrony a korunování Pany Marie.

Exteriér a interiér
kaple v listopadu
2003
Za napoleonských válek byli na hřbitově kromě vojenských invalidů pohřbíváni i ruští důstojníci a vojáci,
na jejichž počest zde nechal car Alexandr I. postavit
pomník. Přímo v kapli byl pak před převozem do Berlína dočasně pohřben pruský generál Scharnhorst, který zemřel v Praze při cestě do Vídně, kde měl získat
Rakousko ke koalici proti Napoleonovi. Na konci 19.
století byl vojenský hřbitov zrušen a jeho místo zabrala průmyslová zástavba. Některé honosnější náhrobky
významných důstojníků a pomník ruským hrdinům
byly přesunuty roku 1906 na Olšanské hřbitovy. Hřbitovní kaple zůstala zachována a nachází se dnes stísněna mezi továrními halami zrušeného překladiště ČKD
Dukla.

V průběhu 20. století byly ke kapli přistavěny provizorní přístřešky a silo, které její působivou architekturu zcela zakrylo. Kaple sloužila jako regulační stanice a v jejím interiéru byl umístěn dieselagregát,
zajišťující oběh topného média okolním halám. I přes
tyto bezcitné úpravy však zůstala kupodivu téměř nepoškozená, včetně původních vrat i freskové výzdoby.
Proto také byla v roce 1964 zapsána na seznam kulturních památek a v roce 1976 proběhla na nátlak
karlínských obyvatel oprava její střechy a fotografická
dokumentace freskové výzdoby. V roce 2001 koupila
rozsáhlé pozemky bývalého překladiště ČKD developerská společnost Real Estate Karlín Group, která zde
v následujících dvou letech plánuje výstavbu kancelářské budovy Crystal Karlin. Společnost se rovnéž
zavázala, že kaple bývalého vojenského hřbitova bude
důstojné rekonstruována a stane se součástí nové založeného parčíku.
Během povodně v roce 2002 byla kaple zaplavena
do výšky čtyř metrů a nad hladinou zůstala jen střecha s věžičkou. Stoupání bahnité vody se zastavilo těsné pod klenbami a freskové malby tak byly zachráněny před jistou zkázou. Dalo by se očekávat, že po
opadnuti vody byla kaple očištěna od nánosů kontaminovaného bahna, vysušeny provlhlé zdi a podniknuty všechny nezbytné práce pro záchranu barokních
fresek a původních vrat. Jenže se tak nestalo a kaple
byla ponechána svým majitelem na pospas osudu, a
to i přesto, že se jedná o kulturní památku. Přitom
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Stav v srpnu 2004
ještě v květnu roku 2003 společnost Real Estate Karlín
Group prezentovala na tiskové konferenci „Karlín na
křižovatce zájmů a investic" svůj kladný vztah ke karlínským památkám úmyslem tuto kapli citlivě restaurovat a zpřístupnit veřejnosti. Nikdo z přítomných však
v tu chvíli netušil, že ve stejné době kaple podléhá zkáze.
15 měsíců udělalo své, a tak když jsem se v polovině
listopadu 2003 během kontrolní prohlídky Karlina do
kaple náhodou dostal (musel jsem proto překonat vysoký plot), nevěřil jsem vlastním očím. Vrstva zaschlého bahna pokrývala podlahu, na které ležela vyvrácená vstupní vrata. Dřevo bylo popraskané, barokní kliky
a zámky zrezivělé. Vlhké nevětrané prostředí v kapli
způsobilo rychlé šíření plísní, které pokryly převážnou
část freskových maleb. Ty tak pod postupující zhoubnou plísní na mnoha místech opadaly a zůstala po nich
jen bílá místa.
Na kritický stav barokní kaple jsem okamžitě upozornil orgány státní památkové péče. K mému překvapení se postupné ukázalo, že o situaci kulturní památky zasažené povodní zde nikdo nevěděl. Teprve po
odhalení kauzy v několika médiích začaly zodpovědné
orgány jednat a společnost Real Estate Karlín Group
upozornily na povinnost majitele o kulturní památku
pečovat. Během několika následujících týdnů byla kaple vyklizena a zničená barokní vrata odvezena do
restaurátorské dílny. V průběhu srpna letošního roku
byly všechny haly bývalého překladiště zbourány a na
zapomenutou kapli se tak k údivu mnohých karlínských obyvatel po téměř sto letech otevřel pohled
z Pernerovy ulice. Na začátku záři byla zahájena kompletní rekonstrukce znovuobjevené památky, která
přišla téměř na dva milióny korun (1 000 000 Kč po-
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skytl Magistrát hlavního města Prahy, 270 000 Kč darovalo Ministerstvo kultury a zbývajících 730 000 Kč
zaplatila společnost Real Estate Karlín Group). V rámci
statického zajištěni kaple byla ze svahu Vítkova odkopána zemina, která částečné zasypala její presbytář
při výstavbě přilehlé železniční tratě. Bývalá hřbitovní
kaple se rovněž dočkala nové střechy a omítky, která
byla provedena podle dochovaných zápisů v původní
barvě, a to starorůžové. Nejvétší část finančních prostředků si vyžádala náročná oprava barokních fresek,
při které restaurátorům významné pomohla jejich fotodokumentace ze 70. let 20. století, a zhotovení věrné
kopie původních vrat. Jejich těžce poškozený originál
se v nejbližší době stane ozdobou některé z chodeb sídla
společnosti Real Estate Karlín Group v nedaleké Thámově ulici. Rekonstrukce kaple byla dokončena koncem listopadu tohoto roku, a to slavnostním osazením
bronzové tabulky s nápisem "Kulturní památka".
Příběh po mnohá desetiletí chátrající památky tak
skončil dobře a kaple bývalého vojenského hřbitova se
stala novou chloubou Karlina. Přesto však zůstává na
celém případu jistá pachuť. Osud nejstarši karlínské
sakrální stavby byl po povodni více než rok lhostejný
majiteli, městským úředníkům i památkářům a teprve
po jeho zveřejněni se situace obrátila. Oprava kulturní
památky se pro jejího majitele, společnost Real Estate
Karlín, nakonec stala dobiým reklamním tahem. Otázkou zůstává, jak by zapomenutá památka dopadla,
kdyby nebylo občanské angažovanosti?
Petr Kučera
Fotografie autor
Stav v listopadu 2004
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BYTOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM NA NAMESTI
W. CHURCHILLA V PRAZE 3
Dne 24. 11. 2004 navštívilijednáni Domácí rady Klubu Za starou Prahu autoři výše uvedené studie
Ing. arch. Milan Urban a Ing. arch. Hynek Vlach, aby ji představili a zúčastnili se následné diskuse.
Zdejsou stručné poznámky z tohoto jednání
HrtvtúčU

-fit.w&frfír

c-b-hdušdr
Úkolem studie, kromě praktického cíle nové výstavby, je také sladění nedokončeného a bezohledně revolučního záměru administrativního okrsku s Penzijním
ústavem a výjimečně cenného prostoru Wilsonova nádraží a zahrad za ním. Myšlenka využit plochu kolejišté jako předělu na hranici historického města a uplatnit zbytek krajiny za ním byla skvěle dotvořena
Fantovou nádražní budovou a halami.
Díky mezeře, sadům a vilám se Vinohrady a část
Žižkova uplatnily svými pevně regulovanými bloky
s jednotlivými domy jako nejvzdálenějši pražský horizont a drobným měřítkem střech a véžic umocnily
měřítko města.
Penzijní ústav ale předznamenal snahu moderny
o ještě násilnější přestavbu města a stal se symbolem
své doby nejen pohrdáním minulostí, ale i svým dokonalým tvarem a provedením. Stagnace výstavby
v centru Prahy i záměrné činy zachránily stále ještě
viditelnou přítomnost krajiny za nádražím a také se
dochoval i přes několik výstřelků nekonečný vinohradský a žižkovský horizont.
Autoři studie správně hledají možnost, jak využit
výstavbu u severního zhlaví nádraží ke zmírnění role
Penzijního ústavu v pražském panoramatu a zároveň
respektovat co největši podíl zelené krajiny za kolejištěm, která se podle soudobých názorů stala senzací
města na pravém břehu. Úkol se děli na dvě odlišné
úlohy:
• dostavbu náměstí W. Churchilla, kterou je možné
ještě dlouho promýšlet, protože je na pozemku se stavební uzávěrou pro stanici metra
• a jižní část u Italské ulice s obytnými domy. Tam
je akce aktuálnější, protože garáže a provizorní budovy lze snadno odstranit.

Po diskusi doporučuje Domácí rada Klubu pravidla,
která by mohla vést k úspěšnému řešení.
1. Domy na západní straně náměstí nesestavovat po
vzoru Penzijního ústavu jako shluk geometrických kvádrů, ale vycházet z osvědčeného principu bloku se
směrovanou a měkkou střešní linií. Takový blok by jako
odlišný prvek alespoň částečně zmenšil exponované
průčelí bílého domu (Penzijní ústav) a mohl by dosahovat výšku jeho příčného křídla, nebo jej i z části přesáhnout, protože nehraje v panoramatickém působeni
bílého domu významnou roli.
2. Správně umístěný další blok, tak aby byl z náměstí
další průhled zajímavým směrem, tj. na Prahu, by měl
být v obráceném klesání k výše oceňované krajině za
nádražím. Tento blok by měl ukončit kompozici hnízda pro sličné a neurvalé kukaččí mládě avantgardy.
3. Směrem k jihu by pak měla převládat krajina, měl
by vzniknout harmonizovaný park před viladomy (Italská ulice), které by neměly striktně a tupě končit na
hrané svahu, naopak zbytečná mezera mezi domy ve
druhém plánu by mohla být zastavěna. Autoři studie
sice správné otáčejí užší čela domů ku Praze, ale ten
záměr znehodnocují čtyřčaty nivelizovaných stejných
hmot ve stejném rytmu. Takový „kolektivizovaný celek" menších hmot jen potvrzuje nevhodnost použití
obřího motivu na tomto citlivém místě. Čtyřčata si
nevšímají stoupáni terénu, ani nevyužívají možnosti
nerovnoběžnosti stran pozemku, ani hiy odstoupení
průčelí a tvarových, perspektivních nebo materiálových
rozlišení na náročné straně. Ne nadarmo upozornila
Domácí rada na sofistikovanou zástavbu Na Babě. Studie však zde ke škodě opakuje mechanické funkcionalistické a hloupé schéma, použité v těžších dobách na
Strahově.

Text a kresba Martin Krise
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POZNÁMKY K VÝSTAVĚ „BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST PRAHY 1"
Dne 10. 11. 2004 skončil 8. ročník velmi navštěvované výstavy nových realizaci a velké skupiny objektů
rekonstruovaných v Praze 1. Výstavu obohatily i připravované záměry městské části v Praze 1, dokumentované architektonickými studiemi. Potvrzuje se stále
rostoucí zájem investorů o tuto základní část pražské
památkové rezervace i důležitá úloha památkových
orgánů, aby byla splněna zákonná ustanoveni pro
ochranu kulturního dědictví. Dnes až neúměrný tlak
byznysu, kancelářských kolosů a hotelových společností musí být nepochybné regulován. Zajistit úměrné
prostředí pro obyvatele této části mésta či tuzemského
turistu s cenami přístupnými pro českého pracujícího
občana se dnes stalo zásadním problémem.
Návštěvníka výstavy nesporně muselo překvapit
krom šíře témat i množství akcí, které již byly od roku
1989 zrealizovány. Právem zahraniční návštěvníci konstatují velké proměny tváře Prahy, upravenost fasád,
bohatý život v turisticky oblíbených trasách. Mnozí však
začínají upozorňovat na ztrátu Kafkovské atmosféiy,
kterou byla Praha pověstná. Slogan turistických kanceláří o magičnosti Prahy prozatím zůstává užíván
i zneužíván. Může však brzy zmizet, jak pára nad hrncem, pakliže i historické centrum Prahy zaplaví bezduché prosklené kontejnery, stejné od Austrálie po obchodní centra v Belgii. Je nanejvíc žádoucí proud
turismu z „Královské cesty" směrovat též do oblasti
méné frekventovaných. „Královská cesta" a okolí je
přehlcená.
Výstava prezentovala na panelech barevné tisky
z počítačů, které dnes nahradily někdejší „ruční výtvarnou kulturu návrhů", kterou se jednotlivé ateliéry
kdysi lišily a pyšnily. Znamená to ovšem ztrátu individuálního výtvarného přínosu, na druhé straně však
počítač umožní tak velké zdokonaleni prezentace návrhu, že bez počítačového zpracování se již nestává
návrh konkurenceschopným. Obecenstvo se však teprve musí naučit takové pestré a dokonalé obrázky číst.
aby poznalo skryté hrozby a nedostatky projektu. Oži-

vení na výstavě proto přinesla např. prezentace jednoduché kresby fasády Librový transformační stanice
v Jeruzalémské ulici od prof. Lábuse.
Výstava byla rozdělena na mnoho tematických okruhů. Katalog výstavy solidně zpracovaný a volné přístupný pro návštěvníky, začíná akcemi na Pražském
hradě, pokračuje úpravami veřejných prostor a staveb
(Palachovo náměstí, studie návrhu tramvaji na Václavském nám., úprava magistrály v oblasti Wilsonova
nádraží i rekonstrukce vlastní Fantovy stavby).
Rozsáhlá byla oblast rekonstrukcí, novostaveb i interiérů. Na výstavě byly bohužel prezentovány i stavby, ke kterým vznesl Klub velké výhrady. Především
snaha proměnit historické paláce a propojené měšťanské domy na luxusní hotely přináší velké konstrukční
zásahy do stropů a kleneb. Změny v řešeni původních
dispozic, problémy se zřizováním garáži či zastřešování dvorů Klub již mnohokrát odsoudil. Diskutabilní jsou
i neúměrné mohutné novostavby v historickém centru, např. dostavba nemocnice Na Františku arch. Malínského a další.
Objektů připravených pro přestavbu byly předvedeny desítky. Klub se bude snažit čtenáře Věstníku informovat o dalším vývoji řešení jednotlivých staveb
i o stanovisku Klubu k postupu jejich úředního projednáváni.
Klub stále bojuje o to, aby si Staré Město a Malá
Strana zachovaly příznivé podmínky života především
pro Pražany, včetně typických (laciných) hospůdek,
restaurací, obchodů s potravinami. Klub prosazuje
omezení automobilové dopravy v historickém centru,
zlepšení technické infrastruktury, pokračování
v úpravách dvorů a dvorků pro klidnou rekreační plochu se zelení pro obyvatele. Vystupujeme proti zahušťování centra, zvyšování počtu pater u novostaveb,
budováni velkokapacitních garáží, a naopak preferujeme městskou dopravu. Je toho hodné, co jen naznačila jedna (jinak docela hezká) výstava.
Milan Pavlík
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KLUB ZA STAROU PRAHU OBDRŽEL CENU
FORD MOTORS COMPANY
ZA PROJEKT INFORMAČNÍHO CENTRA V JUDITINĚ VĚŽI
Dne 9. prosince proběhlo v prostorách Letenského zámečku slavnostní udělování grantů nadace Ford
Motors Company za oceněné projekty v oblasti ochrany životního prostředí a památek. Tento grantový
program známé automobilky probíhá v České republice již od roku 1996 a do roku 2004 se do něj
přihlásilo celkem 584 projektů, z nichž je každoročně přibližně desítka vybrána a oceněna finanční
odměnou.
Letos bylo přihlášeno okolo stovky návrhů. Program je
zaměřen především na nízkorozpočtové a alternativní
projekty malých zájmových sdruženi, které by oficiální
cestou obtížně sháněly prostředky na realizaci svých
nápadů. Výběr oceněných návrhů je přitom zcela
v kompetenci nezávislé poroty, jejímiž odbornými členy jsou Ing. arch. Vojtěch Láska, dlouholetý ředitel středočeského pracoviště Národního památkového ústavu
(pro oblast památek), PhDr. Ivan Rynda z fakulty humanitních studií UK (pro oblast ochrany přírody), předsedkyní doc. dr. Jaroslava Moserová, bývalá členka
Senátu ČR, kandidátka na prezidenta a předsedkyně
České komise pro UNESCO.
Grantový program Fordovy automobilky je vítanou
alternativou k velkým nadacím oficiálního rázu a umožňuje podporovat drobné a nápadité projekty, které zajímavým způsobem zpestřují krajinu kolem nás a život
lidi v ní.
Kriteriem výběru v duchu firemní politiky automobilky Ford byly především „originalita", užitečnost
a praktický dopad, přínos pro veřejnost a optimální
poměr mezi náklady a cenou. Tento sám o sobě originální přístup k výběru projektů přinesl věru zajímavé
výsledky. Hlavním vítězem letošního ročníku se stal
projekt „Obnova parku u rodného domu Adalberta Stiftera" v Dobré Vodě, oceněný grantem v hodnotě
300.000,- Kč. Druhou cenu a šek na 200.000,- Kč obdrželo „Centrum modelových ekologických projektů pro
venkov v Hostétíné" zaměřené na zpracování ekologicky pěstovaného ovoce a zeleniny, které má již za sebou
realizaci sluneční sušárny ovoce či obecní kořenové
čistírny. Na třetím místě, ohodnoceném 100.000,- Kč,
se umístily vedle sebe dva projekty - projekt na znovuvybudování historických dlážděných cest a projekt souboru větrných mlýnů s elektrárnami. Mezi dalšími oceněnými projekty byl například záměr obnovy kaple
v Hostašově na místní kulturní centrum, nebo projekt
na vybudováni hnízdišť netopýrů na půdách panelových domů s názvem „Svitavy, město netopýrů". Jak
je vidět z uvedeného přehledu, většina oceněných projektů byla z oblasti environmentální. V oboru ochrany
kulturního dědictví byly letos oceněny pouhé dva. O to
více je třeba si vážit uděleni ceny Klubu Za starou Prahu, který přišel s návrhem zřídit v historických prostorách přízemí Juditiny věže nezávislé informační centrum pro veřejnost. Náš spolek obdržel šek na 50.000,Kč a věcnou cenu - porcelánovou sošku - a umístil se
tak v kategorii čestných uznáni. Zařazení do Fordova

grantového programuje pro Klub Za starou Prahu především oceněním jeho činnosti na poli ochrany památek jako takové a je třeba je chápat jako cenný příslib
budoucího sdruženi dalších finančních prostředků na
obnovu prizemku Juditiny véže. Předchozí finanční
dotace na žádaný projekt, byť v malé výši, či spolufinancováni je totiž u řady grantů vůbec tím základním
předpokladem pro účast v řízeni.
Ing. arch. V. Láska při slavnostním předáváni ceny
označil Klub za „nestora" českých památkových spolků a jeho projekt na zřízení informačního centra
v Juditě věži za zlomový bod v jeho další činnosti a práci
s veřejností. Přítomní zástupci Klubu Za starou Prahu
poděkovali členům poroty i zástupcům firmy Ford za
udělení ceny a vyjádřili naději, že budou brzy moci
uvítat všechny přítomné v nově upravených prostorách
Juditiny véže. Setkáni se členy poroty i sympatickými
aktivisty ze všech koutů Čech a Moravy v neformálním
prostředí restaurace v Letenském zámečku bylo pro
všechny příjemnou společenskou události.
Grantový program automobilky Ford je diky originálnímu přístupu k výběru projektů i administrativní
nenáročnosti přístupný prakticky všem typům spolků
i aktivních jednotlivců a v tom tkví jeho jedinečnost
v rámci nadační činnosti.
Kateřina Hanzlíková

Člen Domácí rady Klubu Stanislav Holeš přebírá
z rukou Ing. arch. Vojtěcha Lásky atributy ocenění
Fordovou nadací.
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Panorama historického města Fribourg. Foto M. Krise, listopad 2004

ZA POZNÁNÍM A ZKUŠENOSTMI DO ŠVÝCARSKA
U příležitosti 40. výročí svého vzniku uspořádalo ve dnech 11. až 14. listopadu 2004 sdružení pro
záchranu památek Pro Fribourg ve švýcarském Fribourgu mezinárodní kongres pod názvem
SAVOIR • RÉFLÉCHIR • FAIRE • TRANSMETTRE • INNOVER
UMĚT • PROMÝŠLET • DĚLAT • PŘETVÁŘET • INOVOVAT
Organizátoři kongresu však nechtěli, jak bývá u obdobných akcí obvyklé, pouze přemílat prázdná hesla
a proklamace. Chtěli skutečně ukázat, jak je třeba při
řešení obnovy památek PŘEMÝŠLET, jaké postupy je
třeba UMĚT, do jaké míry je možné památky PŘETVÁŘET. Představit ty, kteří ještě umí DĚLAT staré řemeslné postupy i ty, kteří se je pokouší INOVOVAT.
Program byl rozdělen do dvou bloků jdoucích za sebou. První byl věnován městské problematice a odehrával se ve Fribourgu, druhý byl věnován venkovu
a probíhal následující den v nedalekém Charmey a jeho
okolí. Jednotlivé bloky měly následující strukturu: dopoledne a po obědě probíhaly tzv. ateliéry (dle výběru
témat), tj. prohlídky určitých památkových objektů
prošlých renovací, následovaly komentované vycházky a v podvečer tradiční formou vedené kulaté stoly.
Protože jedním z hlavních cílů bylo vytvořit podmínky
pro produktivní výměnu zkušeností a východisek, spoluorganizátorem kongresu byly také francouzská asociace památkově chráněných měst Civitas Nostra, frankofonní švýcarské sdružení Patrimoine Rhonalpin
a také Klub Za starou Prahu. Kongresu se účastnili
mimo švýcarských a francouzských architektů a pa-

mátkářů také odborníci z Belgie, Ruska, Rumunska...
Klub Za starou Prahu zastupovali Richard Biegel, Radmila Kreuzziegerová, Martin Krise a Jan Veselý.
V 1. kongresovém dnu byly nabízeny čtyři ateliéry
s tématy:
Projektování (architektura), Stavba (dřevo - krovy parkety). Ochrana (kameny - omítky), Výzdoba (kovářské práce). Realizovány byly nakonec pouze tři.
Autoři tohoto příspěvku absolvovali první dva, o nich
tedy mohou referovat.
Ateliér Projektování zahrnoval návštěvu městského
muzea umění, které bylo v letech 1979 až 1982 rozšířeno o prostor bývalých jatek. Tento prostor slouží expozici staršího umění regionu. Adaptace pro muzeum
vycházela z koncepce památkové obnovy 60. a 70. let,
zdůrazňující (z dnešního hlediska až příliš) odlišnost
nových částí a konstrukcí použitím betonu, železa
a skla. Ostatně přestože byly prostoiy vytvářeny pro
danou sbírku, ne vždy je umístění exponátů - převážně gotické plastiky - dostatečně citlivé. Následovala
návštěva soukromého obytného domu, jehož nejstarší
části pochází ze 12. století a který byl rovněž pro bytové účely rekonstruován v roce 2003. Do projektu ob-
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novy domu, který nutné potřeboval statické zajištění
a vyřešení řady technických a technologických problémů a v neposlední řadě též optimalizaci využití prostor, zasvětili účastníky exkurze architekt Luc-Henri
Clément (příslušník rodiny vlastnici objekt) a Gilles
Bourgarel. Využití maxima původních prvků i aplikace pokud možno přírodních materiálů ukazovaly oproti předchozí návštěvě jednak změnu metody, jednak
šťastné „naladění" architektů, investora i památkových
činitelů na jednu notu. Posledním bodem exkurze byly
bývalé hlavní fribourgské mlýny, sloužící posléze jako
továrna na těstoviny, adaptované v roce 2004 pro Multimediální a uměleckou školu EMAF.

akce SÚRPMO v Čechách 60. let). Architektka Novakowschi z Rumunska a architekt Kavtanov z Moskvy
představili soubory nových dřevěných staveb navazujících na tradiční stavitelství obou zemí. Závěrečným
referátem byla prezentace opravy dřevěných stropních
konstrukci hradu Karlštejna. Architekt Jan Veselý
z Klubu Za starou Prahu zde představil unikátní statické řešeni Ing. Vita Mlázovského, Ing. arch. Jana
Adámka a tesaře Petra Růžičky. Příkladný přistup české památkové péče k obnově přední památky stejně
jako odvaha projektantů a provádějící firmy vzbudily
mezi zahraničními odborníky velký ohlas.

Program ateliéru Stavba, vedeného hlavním památkářem fribourgského kantonu Aloysem Raupertem,
započal návštěvou dvou rehabilitovaných historických
zemědělských usedlosti v okolí Fribourgu. Účelem exkurze byla prezentace zdařilých výsledků pokusu o nové
využiti zemědělských objektů. Historické hospodářské
objekty byly úspěšné adaptovány na obytné domy
s několika nadstandardními nájemnými byty. Kromě
kultivovaného architektonického řešení byly hlavními
rysy prezentovaných realizací respekt k historické
matérii objektů a užití dřeva i pro nově vkládané konstrukce.

2. kongresový den. Ze čtyř připravených ateliérů
v rámci bloků věnovanému venkovu se uskutečnily dva
- Krajina (alpage - alpské horské domy a slatě) a Zdroje (dřevo). Klubovní sekce se účastnila druhého
z ateliérů a měla tak příležitost vidět při práci šindeláře přímo v jeho venkovské dílně. Maitre tavilloneur
Joseph Doutaz .provedl" přítomné celým procesem
proměny vzrostlého smrku v hladký šindel a na vzorkových modelech předvedl rovněž různé způsoby pokrývání střech nejroztodivnéjších tvarů.

Program atelieru pokračoval prezentací výsledků
statického a stavebně-historického průzkumu dřevěné zvonové stolice ve zvonici fribourgské katedrály,
s návaznou prezentací projektu statického zajištění,
zpracovaného s absolutní úctou a důvěrou k historické konstrukci.
Po obědě následovala procházka po stopách počátků průmyslu a železnice v jihovýchodní části města,
zakončená návštěvou továrny na čokoládu, poslední
na světě, vyrábějící podle tradičních postupů, bez použití rostlinných tuků.
Z původních čtyř nabízených témat kulatých stolů
se uskutečnily dva - Rehabilitace /Architektonický
projekt versus obnova méstského objektu/ a Inovace
/Využití dřeva při restaurování a v konstrukci/. První
kulatý stůl byl pro většinu účastníků jistým zklamáním. Většina příspěvků se značné míjela s tématem
a vzhledem k omezenému času 1 0 - 1 5 min snad ani
nebylo možné přinést závažnější informace. Témata
navíc převážně nebyla dostatečně přesně vymezena.
Obsah referátů proto často sklouzával na nic neříkající, příliš obecnou úroveň.
Naopak druhý kulatý stůl měl, mimo jiné díky lepší
specifikaci tématu, vyšší úroveň. Svoji roli hrálo nepochybné též mezinárodní složeni referujících. Struktura kolokvia byla navíc dobře promyšlená, neboť směřovala od obecnějších úvodních referátů přes referáty
se širším záběrem k tématům naprosto konkrétním.
Francouzští kolegové z Troyes představili systematickou obnovu zchátralých bloků hrázděné zástavby
v centru města (připomínající metodicky i rozsahem

Druhá návštěva představila, oproti předchozí ukázce tradičního řemesla, inovativní řešení využití dřevěného odpadu pro výtopnu dálkového rozvodu tepla.
Následovala exkurze mapující staré mosty v okolí
Charmey, z nichž několik krytých dřevěných mostů
pochází již ze 17. století. Pozoruhodné byly nejen způsoby rekonstrukce těchto mostů, ale i zvyk postavit
vedle již nedostačujícího původního mostu most nový,
aniž by byl starý odstraněn. Extrémním příkladem tohoto počínání je místo zvané Cinq ponts - Pétimostí.
Na večerní kulatý stůl věnovaný turismu a památkám navazovala závěrečná přednáška následujícího dne
dopoledne po obvyklé syntéze kongresu přednesená
Bernardem Crettazem, sociologem a etnografem.
V přednášce Krize, od venkovu k městu se zamýšlel nad
problematikou „pravého" švýcarského horského domu,
nad jeho disneylandizaci, a navrhoval značně kontroverzní opatřeni pro „skutečné" oživení švýcarského
venkova. Jeho příspěvek vnesl do jinak poklidné atmosféry kongresu jisté rovněž žádoucí napětí a vzrušení.
Kongres SAVOIR * RÉFLECHIR * FAIRE * TRANSMETTRE * INNOVER nepochybné přinesl vétšiné účastníků množství zajímavých poznatků a inspirativních
nápadů, především však umožnil poznat podobně přemýšlející osobnosti z mnoha evropských zemi. Klub Za
starou Prahu byl po všech stránkách jeho plnohodnotným účastníkem.
Na závěr je třeba poděkovat našim přátelům z ProFribourg, díky jejichž laskavosti a velkorysosti jsme se
mohli kongresu zúčastnit.

Radmila Kreuzziegerová, Jan Veselý
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INFORMACE

LONDÝN. 37 ŠPITAL SQUARE
Londýn se stále
mění a malých
starých domů
ubývá

Fotografie
Daniela
Sýkorová
Hledáte-li uvedený dům v Londýně, ocitnete se jako
v těžkém snu a někde v budoucnosti a v Karlině. Kousky starých ulic a sám dům je ve skromné řádce, obklopený velkými, blýskavými a tlustými novostavbami.
Dům postavil synek francouzských hugenotů, kterého
do Londýna propašovali rodiče v sudu. Zbohatl
z obchodu s hedvábím. Dům postavený v roce 1733 byl
jeden z posledních gregoriánských domů, který byl
určený jen k bydlení, bez dílen. Naproti stojí omšelé
kukaččí mládě, pozoruhodná konstruktivistická stavba, již odsouzená pro svých příliš málo poschodí
k zániku. Dál přes hlavní ulici mosty a stavby staveb
nad nádražím, kolejištěm, snad nade vším.
Toho bohdá v Praze nebude, říkáte si. Stalo se a stane se to jinde.

SPAB radí, učí a protestuje:
- zdarma poskytuje odborné poradenství a vydává
zprávy a odborné návody
- organizuje školení profesionálů
- organizuje akce na záchranu význačných budov
v nebezpečí a vydává seznam takových budov a také
seznam památných budov na prodej, aby byli potenciální kupci informováni a spekulanti odrazováni.
K tomu jí napomáhá nadšení, zákony a sponzoři.
Při naší krátké návštěvě nás zajímal pracovní den
technické služby. Téma a otázky, na které se často odpovídá, rovnováha mezi dobročinnou a komerční informací, tiskoviny, periodika, získávání informací
o ohrožených domech a nakonec samotný starý dům
jako dokonale udržovaná a opravdová památka. Ten
dům má ducha, který vzbuzuje víru v přetrvání, a jsou
v něm patrné nejen části předešlého domu, ale i změny 19. a 20. století.
O činnosti S.P.A.B na www.spab.org.uk
a info@spab.org.uk
Martin Krise

Kancelář techniků
V domě, který jakoby zázrakem dosud přetrval, sídlí Společnost pro ochranu starých domů (The Society
for The Protection of Ancient Buildings). Úctyhodné
stáří spolku je 127 let a činnost sahá až do Skotska
a Walesu. Založena Williamem Morrisem z podobných
důvodů jako náš Klub, je tato organizace největším
a nejvíce technicky zdatným občanským sdružením
bojujícím za záchranu starých budov před chátráním,
poškozením a bořením.

Vchod do domu. Vpravo autor článku.

11

ROČNÍK XXXIV. (V.) ČÍSLO 3 / 2004

PRAŽSKÉ SLUNEČNÍ HODINY
DRUHÁ ČÁST
Další řádky a odstavce tohoto příspěvku navazují
na článek „Sluneční hodiny v Praze", který byl zveřejněn v našem Věstníku č. 3/2002.
Za další dva roky, po které pokračovalo monitorování pražských slunečních hodin pochůzkami po městě,
studiem literatury a prohlížením internetových stránek, získal autor a jeho spolupracovníci přehled slunečních hodin v Praze, jehož odchylka od skutečného
stavu může být asi pětiprocentní. Nepřesnosti tohoto
seznamu vyplývají ze skutečnosti, že v okrajových částech metropole mohou být na stěnách i na zemi, za
ploty, stromy a keři nějaké sluneční hodiny ukryty.
A také ze skutečnosti, že sice ne často, ale přece jen
vznikají nové sluneční hodiny (i když převážně jako dekorační prvek).

1. Autor slunečních hodin na
stěně hospodářské budovy
zámečku (usedlosti) Cibulka použil
stylizovanou
stuhu jako podklad pro číselník
Na území Prahy bylo v roce 2004 devadesát sedm
funkčních slunečních hodin. Z tohoto počtu je jich na
stěnách budov sedmdesát devět (malovaných šedesát
osm; kovových pět; ze štuku čtyři; z mozaiky jedny
a dřevěné také jedny). Patnáct slunečních hodin je na
zemi (kamenných osm; kombinovaných z několika
materiálů šest; kovové jedny) a troje sluneční hodiny
jsou štěrbinové.
Motivy výzdoby pražských

slunečních

2. Ze slunečních hodin na schodištní věži Krocovského
domu zírají na Klárov dva andělíčci
i propletených, bývají kromě číselníků a nápisů namalovány také hodinové časové čáry a čáry po třiceti
i patnáctí minutách.
Dalšími náměty na slunečních hodinách jsou nápisy související s poslední hodinou života: „ULTIMA
HORA LATET" - „Poslední hodina je ukryta"; UNA
MARUM MULT1MA" - „Jedna z nich je poslední"; „ULTIMA FORSANA" - „Snad poslední ti právě míjí".
Také nápisy s náboženskými tématy jsou na slunečných hodinách časté. Na pražských například: „LAUDIBLE NOMEN DOMINI" - „Chvalme jméno páně";
„NON SOLO PANE V1TIT HOMO" - „Nejen chlebem živ
je člověk"; „OMNI HORA ORA" - „Každou hodinu se
modli". Na některých slunečních hodinách autoři filozofují, nápis: „HOC EUNT ORDINE FATA" je již výše
uveden. Z dalších uvádíme: „TEMPVS RVIT, VAE TIBI
SI ES REVBS PRAETEX, VELOX ET MISERIS HOA" „ Čas letí, běda tobě jsi-li viník skrytý, rychlá a bědná
bude poslední hodina"; „CLARER IN OBRE DIES, AC
TETRAS, HORA PETERS UMRAC" -„Na světě září den
a ty hodino zaplaš hrozivé stíny". A ojediněle i nápis
v češtině: „DĚLEJ CO DĚLEJ - VŠEM SE NEZACHOVÁŠ". Zajímavé jsou nápisy na slunečních hodinách.

hodin

Vedle nutných, funkčních částí hodin - slunečních tyčí
a číselníků - jsou již od dob baroka nejčastějším ornamentálním motivem na slunečních hodinách v Praze
stuhy. Na hodinách autoři malovali, zhotovovali ze štuku nebo z plechu stuhu jednu (obr. 1 a 10), dvě (obr. 3
v již citovaném Věstníku č. 3/2002), a v několika případech i tři. Tři stuhy jsou namalovány i na slunečních hodinách jinonického zámečku, jedna z nich slouží
jako podklad pro číselník s arabskými číslicemi, druhá pro číselník s číslicemi římskými a na třetí je latin- 3. Na slunečních hodinách ze Studentského nádvoří
ský nápis: „HOC EUNT ORDINE FATA" - „Tímto po- Klementina lze zjistit místní čas, čas od východu Slunce
řádkem kráčí osud". Na stuhách, jednoduchých
a čas do západu Slunce
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které lze označit za návody k jejich použití. Například:
„UMBRA HORAS SOGNAT QUTA SIT, RESTITUR IN
UMBRAE" - „Stín ukazuje hodiny, která je, vidíš na
stínu". Nebo „A SOLIS ORTU" - „Od Slunce východu"
na hodinách, jehož stín stylosu ukazuje čas uplynulý
od východu Slunce: či „VSOVE AD OCCASVM" - „Až
do Slunce západu" na hodinách ukazujících, kolik hodin zbývá do západu Slunce. Nebo „NON NOMERO
HORAS NICI SERENAS" - „Počítám jen jasné hodiny".
V bývalých i současných církevních objektech je
častým motivem na malbách slunečních hodin a plastikách hodin kamenných Kristus na kříži a další svati:
sv. Panna Marie, sv. Josef, sv. Benedikt, sv. Roch, sv.
Rosalie, sv. Šebestián, sv. Elekta (obr. 2 ve Věstníku č.
2/2002). Také andělé a andělíčci (obr. 2) bývají doplňkem doprovázejícím stíny slunečních tyčí putující po
slunečních hodinách v Praze.

4. Sluneční hodiny z Hospodářského dvora Klementina jsou sestrojeny pro stanovení času zbývajícího
do západu Slunce
Nejvíce slunečních hodin v Praze je v církevních objektech. Za branami a ploty bývalých a současných
církevních objektů v Praze je třicet sedm, vesměs svislých, slunečních hodin. Nejvíce je jich v Klementinu,
a toto prvenství zajišťuje slunečním hodinám Klementina široké použití. Lze na nich určit čas místní, čas
středoevropský, čas od východu Slunce, čas do západu Slunce a deklinaci Slunce, tj. stanovit, v které části
roku se, v době odečtu údaje z hodin, nacházíme. Pochopitelné, že určení těchto dat vyžaduje vhodné sluneční tyče a složitější číselníky. Složitost číselníků některých ze slunečních hodin v Klementinu donutila
Zdislava Šímu, autora publikace Astronomie a Klementinum vydané Národní knihovnou České republiky
v roce 2001, k poznámce: "Smutné je, že většina dnešních studentů, kteří Národní knihovnu navštěvují, neumí časový údaj z těchto hodin vůbec přečíst". Konkrétné na slunečních hodinách z obr. 3, které jsou na
Studentském nádvoří, uspořádání stylosu a číselníků
umožňuje odečet místního času, času od východu Slunce a času do západu Slunce; na hodinách z obr. 4 z Hospodářského dvora - se stanovuje čas do západu
Slunce. Malá zřetelnost uvedených fotografií není způsobena autorkou snímků, ale současným špatným sta-

ZAJÍMAVOSTI

5. Nejstarší
zachované
pražské
sluneční
hodiny jsou
na Hradčanech
a viditelné jsou
z horní části
Nerudovy ulice
vem malby, i když všechny sluneční hodiny Klementina byly v roce 1986 restaurovány.
Šestice slunečních hodin v klášteru premonstrátů
na Strahově je zajímavá tím, že jejich autor Siard Nosecký při jejich malování v roce 1750 použil převážně
světské motivy. Na hodinách je královna, král David
hrající na harfu, královská koruna, vědec se zeměkoulí, Atlas držící zeměkouli a krajina se sluncem. Též na
Strahově je většina slunečních hodinách ve špatném
stavu.
Naopak ve vynikajícím stavu je pět slunečních hodin kláštera na Břevnové. Hodiny ze dvora klášterní
prelatury s obrazem sv. Benedikta jsou jedny z největších v Praze. Kromě velikosti je zajímavý také námět
fresky - úplné zatmění Slunce a dále, že Slunce není
při jeho úplném zatmění namalováno černé či šedé,
ale žlutě vybarvené. Dvoje ze slunečních hodin břevnovského kláštera jsou štěrbinové.
O čtyřech slunečních hodinách v bývalém klášteru
karmelitánů u chrámu Panny Marie Vítězné byla již
informace v prvním díle příspěvku, zde proto již jen
stručnou poznámku. Některé prameny uvádějí v tomto
areálu existenci tří hodin, neboť sluneční zařízení na
věži chrámu považují zajeden celek. Leč zde, rozděleny od sebe oknem s okenicí, jsou dvě sluneční tyče
a dva číselníky. Takže na jižní stěně věže chrámu Panny Marie Vítězné jsou nepochybné dvoje sluneční hodiny, jedny měří čas dopolední, druhé čas odpolední.

* mm
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6. Celkový
pohled na sloupové sluneční
hodiny
v Kinského
zahradě na
Smíchově;
podobnéjsou
i kamenné sloupové sluneční
hodiny na Malvazinkách
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7. Detail sloupových slunečních
hodin v Kinského
zahradě, sv. Roch
má výhled
na město
Za branou kláštera kapucínů na Loretánském náměstí se nacházejí troje sluneční hodiny. Na jižní stěně kvadratury je mezi okny zachovalá freska znázorňující ukřižovaného Krista. Čas je měřen polosem na
číselníku od šesti do šesti. Nad Kristem je již dříve uvedený nápis .TEMPVS RVIT...". Na západní sténé kvadratury jsou sluneční hodiny se zachovalou freskou mnicha, modlícího se před sochou sv. Marie. Stylos
vrhá stín na čiselnik pro odpolední hodiny. Pod střechou kostela Panny Marie Andělské jsou třetí hodiny
kapucínského kláštera. Namalovány byly v roce 1686
a renovovány v letech 1818, 1956 a 2000. Lze předpokládat, že v těchto letech byly namalovány a renovovány i hodiny z kvadratury. Hodiny na kostele mají gnómický obsah. K měření místního a italského času
v ranních a dopoledních hodinách je použit stylos
s kuličkou, malba je doplněna nápisem .OMNI HORA
ORA".
V ulici Josefské, v areálu bývalého kláštera karmelitánek, se nacházejí dvoje sluneční hodiny s malbou
hořícího srdce, vzniklé údajné v roce 1790. Jedna malba je na jižní stěně s číselníkem od ranních do odpoledních hodin; z druhé na východní stěně lze odečítat
čas odpolední.

8. Sv. Rosaliaje
ve výklenku slunečních
hodin v Kinského
zahradě obklopena
růžemi
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Severně od kostela sv. Tomáše v klášteru augustiniánů Je dům důchodců. Na jeho jižní stěnu byly v roce
1731 namalovány dodnes vcelku zachovalé hodiny
s polosem a číselníkem s římskými číslicemi pro celý
den. Dále je zde onen .návod na použití": „OMNA HORAS SIGNAT..."
Na Františku 8 (bývalý klášter milosrdných bratří,
dnes nemocnice) mají od roku 1753 fresku s namalovanou krajinou a oblohou se sluncem a oblaky. Dále
zde jsou namalovány dvě stuhy, horní s nápisem, dolní s číselníkem a římskými číslicemi od VI. do IIII. (nejde o překlep, šestnáctá hodina je označena symbolem
.1111").

9. Přímky namalované v horní kruhové výseči slunečních hodin na Karlově nejsou časové čáry, ale symbolické paprsky sluneční záře
Stáří zachovaných slunečních hodin v Praze
Je vhodné v úvodu tohoto odstavce uvést, že za zlatý
věk slunečních hodin v Evropě je označováno patnácté a šestnácté století našeho letopočtu. V Praze se zachovaly tři malované (svislé) sluneční hodiny ze století
šestnáctého. Ze století sedmnáctého je osm kamenných slunečních hodin a celkem je z tohoto století
v Praze třicet dva slunečních hodin. Ze století osmnáctého je slunečních hodin třináct a století devatenácté je již na vznik slunečních hodin chudé, zaznamenány jsou pouze dvoje. Dvacáté století přineslo
oživení i když jen ve funkci architektonických doplňků
- objevilo se dvacet šest slunečních hodin a do současného století jsou datovány dvoje sluneční hodiny.
O slunečních hodinách novodobých (dvacáté a dvacáté první století) předpokládáme přinést informace ve
třetím závěrečném pokračování pojednání o pražských
slunečních hodinách. Po sečteni hodin v jednotlivých
stoletích bude bedlivému čtenáři několik hodin chybět. Jsou to ty, u kterých není v pramenech datum
jejich vzniku uveden.
Nejstarší ze svislých slunečních hodin v Praze vznikly
v roce 1567 a jsou v zadní části Schwarzenberského
paláce na Hradčanské náměstí čp. 185. Jsou výjimečné též tím, že byly namalovány na jižní straně komína
(obr. 5). Hodiny nejsou viditelné od průčelí paláce
z Hradčanského náměstí, je nutno k pohledu na ně sejít
do homí části Nerudovi ulice. Číselník hodin je vytvo-
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řen číslem „12" a časovými čarami ve spodní části.
Patrné technikou sgrafita je na hodinách namalován
ještě kohout a sova. Kohout na straně jitřní, sova na
straně soumraku. Stav hodin je pěkný, je ovšem otázkou, zda nejstarší sluneční hodiny v Praze přežiji novodobou v roce 2004 zahájenou rekonstrukci paláce.
Rok 1590 je uváděn jako doba vzniku nepřístupných slunečních hodin v dolní části dvora domu u Zlaté
labutě ve Sněmovní ulici 6. čp. 165. Zajímavosti těchto hodin je jejich orientace, byly namalovány na severní stěnu. To si vynutilo odlišnou konstrukci sluneční tyče. Byl použit polos upevněný ve spodní části
hodin, směřující vzhůru a odvrácený od stěny. Hodiny
mají tvar čtverce, kolem něhož je stuha jako podklad
pro číselník s číslicemi od 4 do 9. Ačkoliv byly restaurovány v letech 1956 -1957, jsou barvy vybledlé, nejasné a číslice obtížně čitelné.
Kolem roku 1600 vznikly podle internetových stránek sluneční hodiny v Rajské zahradě františkánského kostela, ke kterým je přístup z Václavského a Jungmannova náměstí. Jsou to jednoduché hodiny
sestávající pouze z polosu a dvou číselníků s arabskými
a římskými číslicemi od 6 do 4 a od X do II hodin,
namalovaných mezi okny jižní stěny.
Na počátek sedmnáctého století, do roku 1608, je
datován vznik dvou slunečních hodin na rohovém renesačním domě čp. 518 na Malostranském náměstí.
Podrobnější informace o těchto zajímavých hodinách
jsou uvedeny ve Věstníku č. 3 z roku 2002.

10. Zajímavě jsou včleněny sluneční hodiny
do renesančního štítu domu v Praze 7, Kostelní ulici

ZAJÍMAVOSTI
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11. Jednoduché
a přesto pěkné
sluneční hodiny
na štítu zámečku
Rokoska
v Praze 8 - Libni

Nejstarší kamenné sluneční hodiny v Praze jsou
mladši než nejstarší hodiny malované. Jde o dva podobné raně barokní sloupy sestávající z podstavce tvaru čtyřbokého hranolu, sloupku tvořeného štíhlým komolým kuželem, na němž je usazen další menší čtyřboký
hranol se slunečními hodinami. Poslední, nejvyšší části
sloupu je kříž, kterým dosahuje sloup výšky šesti metrů. Celkový pohled na hodiny je na obr. 6. Tyto dvoje
sloupové sluneční hodiny se nacházejí v Městské části
Praha 5. První, z roku 1675, stávaly poblíž smíchovského nádraží u domu čp. 193 na Schwarzenberské později Zbraslavské - třídě. Odtud byly přemístěny na
současné stanoviště poblíž vchodu do smíchovského
hřbitova na Malvazinkách. Druhé, údajné z roku 1686,
stojí v Kinského zahradě u jezírka s vodopádem a plastikou lachtana. Ve výklencích na stěnách horních hranolů s rozměry šedesát jeden na čtyřicet dva centimetry jsou plastiky - nesporně malá umělecká díla. Na
hřbitově v Malvazinkách je na severovýchodní straně
ve výklenku plastika Krista na kříži; polos, kterým bylo
kopí čnící z hrudi Ukřižovaného; nápis „LANCEA TRANERE NISNI" - „Kopím probodený smiluj se nad námi"
a čísla číselníku 4 až 12 dopoledního a 1 a 2 odpoledního času. Ve výklenku jihozápadním je plastika sv. Marie a nápis ve znění: „MATET DOLORES PRONO" „Matko bolestná modli se za nás"; polosem byla dýka
vrhající stín na číselníky s číslicemi 10 až 12 dopoledního a 1 až 18 odpoledního času. V severovýchodním
výklenku je vytesán Kristus v poloze Ecce Homo; polos
těchto hodin byla třtina označující čas na číselníku
s číslicemi 4 až 8 ranního času; latinský nápis má znění „ARUNDINE PERCUSSE MISERERE" - „Otřinovaný,
ztlučený, smiluj se nad námi". Poslední výklenek orientovaný na severozápad má plastiku sv. Josefa; polosem zde byla lilie v ruce svatého; nápis je ve znění „VIR
ANGELIKA ORA PRO NORIS" - „Muži andělský modli
se za nás"; hodiny měří čas od 4 do 8 hodin ranních.
Do stěn základního hranolu je vytesán text dnes již
téměř nečitelných modliteb k jednotlivým svatým ve
výklencích.
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Hodiny v Kinského zahradě maji na straně jižni obrácené k městu - ve výklenku postavu sv. Rochá,
jehož poutnická hůl byla původní sluneční tyčí; nápis
„SWATY ROCHV ORODVJ ZA NAS" a číselník
s číslicemi od 10 dopoledne do 8 večerní (obr. 7). Na
straně obrácené k východu je Kristus na kříži; sluneční tyčí bylo kopí v jeho boku; nápis je vytesán ve zněni
„SMILVJ SE NAD NÁMI", číselník je tvořen číslicemi
od 4 ranní do 2 odpoledni hodiny.
Na západní straně je sv. Rozálie (obr. 8) s růžemi
nad hlavou; původně s lilií (polosem) v ruce; je zde nápis
„SWATA ROSALIA ORODVJ ZA NAS" a číselník
s číslicemi od 4 do 8 odpoledne. K severu je obrácen
sv. Šebestián, šíp v jeho hrudi je sluneční tyč; nápis
má obvyklý text: „SWATY SEBESTIANE ORODVJ ZA
NAS" a číselník tvoří číslice od 4 do 8.
Kromě již uvedených jsou do kamene sloupu
v Kinského zahradě vytesány ještě další dva nápisy.
Pod křížem je nápis „WISWOWOD NAS PANE ODEWSEHO ZLÉHO" a pod hranolem s výklenky „CIPZLIAN
RASMAN Z RISENBERCKV" patrné jméno osobnosti,
která nechala sloup zřídit, nebo jméno autora díla.

Krása jednoduchosti
Tento poslední odstavec příspěvku je napsán s cílem
představit čtenářům několik pražských slunečních
hodin střízlivého, leč velmi pěkného provedení. Všechny náleží do kategorie nástěnných (svislých) slunečních hodin a jsou medované, kovové a ze štuku.
V Praze 2, Novém Městě na konci ulice Ke Karlovu
se nachází park související s kostelem sv. Panny Marie a sv. Karla Velikého (a také s Muzeem policie ČR).
Do parku se vchází branou označenou popisným číslem 453 a na štítu odvrácené strany brány jsou prosté, přehledné a pěkné sluneční hodiny (obr. 9). Mají
rozměr tří metrů, polos vrhá stín na symetrický číselník s římskými číslicemi od VII do III na stuze s vlajícími
konci. Čtení údajů na hodinách je ovlivňováno stínem
větví mohutné lípy.
Na obr. i 0 jsou sluneční hodiny z Prahy 7. Kdo vyjde Kostelní ulicí k jejímu křížení s ulicí Kamenickou
k domu č. 32, je na správném místě. Do členitého ští-
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tu měšťanského novorenesančního domu obráceného
k Vltavě jsou včleněny jednoduché hodiny sestrojené
pouze ze sluneční tyče a číselníku vybaveného římskými číslicemi od VIII do III. Letopočet na fasádě domu
L. P. MDCCCIC s plastikou sv. Jiří tradičné bojujícího
s drakem je možno považovat i za dobu vzniku slunečních hodin, jejichž renovace byla provedena po roce
1990.
Ve štítu průčelí barokního zámečku Rokoska z let
kolem roku 1770 v Praze 8 - Libni v areálu Fakultní
nemocnice Bulovka jsou rovněž zcela prosté sluneční
hodiny. Vyplňují vkusně volnou plochu, na které byly
koncem devatenáctého století také mechanické věžní
hodiny. Po věžních hodinách zůstal jen kruhový štukový podklad; sluneční hodiny s polosem a jednoduchým symetrickým mezikružím číselníku s číslicemi od
IV do V, překonaly i obnovu fasády zámečku. Týto sluneční hodiny jsou na obr. 11.
Na území Správního obvodu Prahy 13 - Stodůlek,
v blízkosti stanice metra v ulici U Kašny s čísly 6 a 1077
se nachází bývalá usedlost U Klímů, dnes renovovaný
rodinný dům. Na štítu domu jsou malé zajímavé sluneční hodiny. V roce 1825 autor udělal při malování
římských čísel chybu a odpolední čtvrtou (šestnáctou)
hodinu označil číslici VI. Z tohoto důvodu je na internetu o těchto hodinách poznámka „čísla gnómícky chybná". V roce 1999 uskutečnili současní majitelé renovaci domu. Před obnovou fasády štítu překreslili hodiny
na průsvitný papír (i s chybou). Na dokončenou fasádu světle okrové barvy přenesli hodiny v původním tvaru v jasném hnědočerveném odstínu (i s chybou). Renovace domu i slunečních hodin dopadla skvěle.
A hodiny, byť s „čísly gnómicky chybnými" vypadají
skvěle.
Informace o slunečních hodinách ze Stodůlek U Klímů je poslední z druhého pokračování pojednání
o slunečních hodinách v Praze. Do eventuálního třetího dílu budou zařazeny hodiny vzniklé ve dvacátém
a dvacátém prvním století a sluneční hodiny nefunkční a zaniklé.

Stanislav Smský
Autorkou fotografuje Jitka Srnská
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INFORMACE

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ KŘÍŽOVNICKÉHO NÁMĚSTÍ
Sešitová brožurka o Karlově mostě vydaná Sportov- hodnověrný. Staré rytiny nebývají v detailu věrným
ním turistickým nakladatelstvím v roce 1958 (autoři zobrazením skutečnosti a velmi často zkreslují výškoZoroslava Drobná a Václav Hlavsa) uvádí na str. 12 vé poměry, které si umělec upravuje tak, aby dodal
celému dílu vyváženost vyhovující spíše estetickým pokrátkou, ale zajímavou informaci k Staroměstské mostecké věži: „Původně byla mohutná věž podepřena upro- žadavkům vnímáni než realitě zachyceného místa.
střed jízdní dráhy masivním pilířem Byl odstraněn při
Korunovační průvod na Dietzlerové iytině vstupuje
opravách po velké povodni 1784, aniž tím byla rovno- do brány věže po dvojicích jezdců levým průchodem
váha a stabilita věže jakkoli dotčena." Byl tento pilíř a vpravo míjí viniční sloup se sochou svatého Václava,
osazen již při stavbě věže z obavy, zda vysoká klenba jehož mohutnost a výška už vůbec neodpovídá skutečunese obrovskou tíhu vyšších pater? Zdá se být nené velikosti. Pravděpodobné byl už v té době značnou
pravděpodobné, že by sám stavitel mostu Petr Parléř překážkou zvýšené frekvence povozů a chodců, a prochtěl takto znehodnotit své dílo. Zvládnutí velkých proto byl v roce 1778 odstraněn ze středu mostovky a osastorů odvážnou klenbou bylo ve středověku pýchou zen na východní roh jednopatrového domku celnice
každého stavitele, zejména když Staroměstská mosstojící při pravé straně prvního mostního pilíře v těsné
tecká věž měla základy přímo v mělkém řečišti Vltavy. blízkosti věže. Ani na novém místě dlouho nepobyl.
Na svoji dobu byla pozoruhodným technickým dílem
V rámci chystaných oslav pětistého výročí založení
a současně i důležitou součástí obranného systému pražské univerzity bylo hledáno důstojné místo
města. Tuto roli sehrála několikráte.od husitských k umístěni pomníku císaře Karla IV. V letech 1846válek až po rok 1848. Můžeme se domnívat, že zmíně1847 bylo rozhodnuto překlenout mlýnské rameno
ný sloup, jak jej nazývají výše zmíněni autoři, byl osa- a na rozšířeném prostoru Křížovnického náměstí vyzen dodatečně k snadnější obrané přístupové cesty budovat vyhlídkovou terasu. Práce byly zadány renoa lepši možnosti zatarasení širokého průjezdu.
mované firmé bratří Kleinů, která méla velké zkušeDietzlerův médiryt z roku 1743, zobrazující slavnost- nosti se stavbou železničních tratí a mostů v první
ní korunovační průvod Marie Terezie, nabízí ovšem polovině 19. století. Univerzita neměla na tak nákladponěkud odlišnou situaci. Je to asi metr silná stěna nou stavbu tehdy dostatek prostředků, avšak, jak se
procházející středem klenby, prolomená dvěma poměr- zmiňuje autor knihy Čtení o roce osmačtyřicátém Eduně úzkými průchody s obloukovým zaklenutím. Je sa- ard Bass, šéf firmy Vojtěch Klein velkoryse tuto krásmozřejmě otázkou, do jaké míry je zobrazený stav nou stavbu městu k univerzitnímu jubileu daroval.
Křižovnické náměstí je dodnes, jak mnozí říkají, nejkrásnějším náměstím Starého Města. Zmizel domek
celnice a viniční sloup se znovu přestěhoval, tentokrát
již definitivně. Je nenápadně přilepen k rohu křížovnického kostela, bohužel na rušné křižovatce zůstává
téměř nepovšimnut.
Za povšimnutí však stoji též mramorová deska na
severní straně mostecké věže, přenesená sem z šestého
pilíře mostu, kde je nyní socha sv. Kryštofa od Emanuela Maxe. Deštěm omšelý latinský nápis špatné krytý
poškozenou měděnou stříškou dokumentuje opravu
mostu po povodni v roce 1784. V českém překladu znamená: „Císař Karel IV. postavil most roku 1357. Stářím
chatrný a návalem ledů ničivé řeky roku 1784 vnitřně
narušený most přikázal císař Josef II. obnovit a novými
základy zabezpečit. LP1857zde byla osazena tato deska"
Zdeněk Dušek

Výřez mědirytu J. J. Dietzlera s korunovačním průvodem Marie Terezie v roce 1743. (Reprodukce z brožury
Z. Drobné a V. Hlavsy: Karlův most. vydané v roce
1958)
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TAKÉ REZERVACE NEVKUSU
Ani lamentování ani zjevné utrpení soch na Karlově mostě samo neodradí povodeň cetek a kýče nad
Vltavou. Ten tamje čas ideových komisí, které měly kromě protivného ideového dozoru ještě pozitivní
vliv vedlejší Chránily přec jen alespoň před nejhrubším brakem.
Říkalo se jim Marťani, těm dočasným papírmašovým poutačům a úderníkům s družstevnicemi kteří se
obvykle přes noc objevovali na pražských ulicích a po dešti a uplynutí svátku dělníků a rolníků zase
inteligentně mizeli. Nevím, jak ten šmejd pojmenovat dnes. Jisto je, že nemizí Spiše naopak. Místo
idejí přináší možná jen sdělení ze které části jinak globalizovaného světa pocházíjejich mecenáš.

1. Klika v Mostecké
Tak například supermarketovou kliku a barvu ještě ze socialistických zásob na staré dveře
mohl zaplatit jen otrlý Čech (obr. 1), zatímco lví
spřežení, snad z Bavorska, už konečně dohlíd- « ,7 y-,.. . . . . .
,r
.
,
. . '
2. V Cihelně je dovoleno vse
ne na to, aby se na veřejnosti nečuralo (obr. 2).
Americkou znalost Evropy zase prozrazuje české námořnictvo Na Kampě (obr. 3).

3. Canale
Grande
u Čertovky
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Naproti Morzinskému paláci, který kdysi stavěl
původem Ital, střeží oba slavné maury také nesporné černý italský diabolo, vedle snad Hans dorazí tu
sádrovou husu za dozoru prasátka od Uralu (obr. 4).
A jdeme-li dál a dál ku Hradu, vkusu pramálo.
Čeští poslanci mají v dobře provedených oknech
jakési háčkované a špatně padnoucí záclonky,
zaplacené přece taky z peněz lidí, kteří védí, co je
krásné. Je jim to zapotřebí?
A na vyhlídce z hradní rampy ta nelibá symfonie
vrcholí. Eura ve stylu vídeňské himmelbau zamázla
zase další dvorek od nebe (obr. 5). A v zahrádce
s pláží podle východních německých zemí chybí
z odpadků snad jen starý wartburg (obr. 6).

4. Hans s husou
v Nerudově ulici

5. Jeden dvorek do skla
6. Písečná pláž v prvním
plánu světoznámé
vyhlídky

Neumí si naše úřednictvo
poradit? Strážníci nerozeznávají. Neumíme se bránit.
Lamentování nepomáhá, co
takhle organizovat domobranu?
Martin Krise
Fotografie autor. 2004

ROČNÍK XXXIV. (V.) ČÍSLO 3 / 2004

11

Vážení čtenáři,
v minulém čísle časopisu Klubu Za starou Prahu jsem se Vám pokusil vysvětlit svůj záměr popsat podrobné některé
fasády budov na Starém Městě a hledal
jsem pomoc při identifikaci detailů sochařské výzdoby. Některé výsledky mého
bádání bych rád nyní čtenářům představil. Přitom bych rád poděkoval za
pomoc v této snaze sochaři Janu Henrýchovi, Jiřímu Laštovičkovi a zvláště
Kateřině Amortové - pravnučce Viléma
Amorta.

^fii^BBftiil

čp. 934 - Staré Město, Staroměstské nám. 5 (obr. 1)
Novobarokní nájemní dům od Rudolfa Kříženeckého a Otakara Materny zdobí portál se sochami - alegoriemi Stará a Nová doba od Viléma Amorta. Modelem pro ztvárnění sochy Nová doba byla manželka
Viléma Amorta Marie (dle rodinného archivu Amortů a slov pravnučky sochaře Kateřiny Amortové a vnuka sochaře Čestmíra Amorta).

Zajímavá otázka pro milovníky Prahy: (obr. 2)
Kdo je dítě v tomto medailonu nad
dveřmi domu čp. 743 v ulici Dlouhá 9?
Podobné medailony lze spatřit v ulicích
Pařížská, V Kolkovně a dalších.

čp. 2 - Staré Město, Mariánské nám. 2 (obr. 3)
V klenácích nad okny přízemí Nové radnice od Osvalda Polívky z let
1909-1911 jsou hlavy - alegorie představující skupiny obyvatel Prahy - Němce, Čechy, Romy, Židy. Autorem hlavy vpravo od vchodu do
radnice je sochař Josef Mařatka. Modelem byla manželka J. Mařatky
Zdenka.
(obr. 4) Zdenka Mařatková, rozená Procházková (1890-1980) na
snímku V. J. Bufky z roku 1912 (Josef Mařatka, Vzpomínky a záznamy, 2003).
(obr. 5) Studie k podobizně umělcovy choti, pálená hlína, 1912.
(z knihy J. Mařatka, 1942)
Každá věc má své jméno. Každou věc někdo vytvořil. Hledejme autory a historii jednotlivých věcí. Jde o dveře, vrata, mříže a další zajímavosti na Starém Mésté a jejich výzdobu.
Alexandr Rymarev
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PŘED STO LETY SE NARODIL PAN PROFESOR SOKOL
Mendlovou školou na FA ČVUT s hodnocením „Bouquets
desfleursde autres" (kytice z kradených květinek).2 Podle
rozhovorů Sokola s Le Corbusierem,3 tímto nemluvným
a chladným architektem, nebyl tento slavný muž dogmatikem, ale tvůrcem jdoucím stále za něčím novým. To vysvětluje některé úžasné obraty v Le Corbusierově pozdější tvorbě (kaple v Ronchamps), které popírají zásady dříve
jím samým publikované. Le Corbusier podle Sokolova
svědectví „pohrdal těmi, kteří jej napodobovali a dokonce
si mysleli, že tím šíří jeho nové pojetí architektury".4 Arch.
Sokol si pobytu v Le Corbusierově ateliéru hluboce cenil,
vážil si jeho pracovní vášně i snahy hledat stále nové obzory architektury. Tím více však urazili Le Corbusiera repetenti, kteří se vezli s módní vlnou a po Evropě i u nás
rozmělňovali dílo tohoto geniálního architekta beze snahy dosáhnout nových cílů.5
Jan Sokol se seznámil v Paříži též s arch. Augustem
Perretem. Oceňoval u něj snahu nepřetrhnout vazbu na
antickou tradici architektury v moderním pojetí. Oceňoval, že dovedl skloubit staré i nové. Půvabné jsou dvě
Rodinná fotografie. Prof. Sokol s chotí Jiřinou.
Sokolovy vzpomínky na Perretovu návštěvu Prahy. Sokol
Foto Ivan SokoL
ukázal Perretovi i nově rekonstruovaný Černínský palác.
Jeho žáci z UMPRUM či spolupracovníci ze SÚRPMO,
Perret překvapivě prohlásil „proč jste to opravovali, to se
k nimž jsem měl tu čest patřit krátkou dobu i já, tomuto mělo zbořit, taková ošklivá stavba". U sv. Víta se Perret
pozoruhodnému humanistovi, tvůrci a mysliteli jinak odmítl obdivovat novým myšlenkám Petra Parléře, který
neříkali. Byl pro nás laskavým panem profesorem, který francouzský vzor nově překoncipoval, slovy „II a joliment
mnohdy překvapil úvahami tak nekonvenčními až zará- gáté la belle cathédrale frangaise, votre Allemand". I velcí
žejícími, že teprve po letech jsme některým z nich více mistři překvapí někdy jednostranností pohledu.
porozuměli. Jindřich Vybíral a Vysoká škola uměleckoPro nás může být prof. Sokol příkladem v mnoha směprůmyslová vydali texty Sokolových úvah,1 které psal rech. Svou tvrdošíjností a snahou neupadnout do archiv osmdesátých letech ještě v plné myšlenkové síle a zra- tektonického klišé, vědomím, že mimo módní vlnu funklosti svého pozoruhodného života naplněného intenziv- cionalismu (Bauhaus) je mnoho dalších tvůrčích možnosti
ním tvůrčím hledáním, ale malou přízní osudu.
řešit základní architektonické úlohy. Moderní architekJan Sokol, narozen 24. 5. 1904 v Roudnici n. L., vy- tura dala Sokolovi za pravdu. Ještě za jeho života naznastudoval FA ČVUT u prof. Engela (1928). Souběžně na- čila nové možnosti a realizovala obdivuhodné nekonvenční
vštěvoval slavný seminář Bimbaumův na Filozofické fa- stavby, které současná doba rozmnožila.6
kultě UK v Praze a později architekturu na Akademii
Jedna z nejvýznamnějších Sokolových realizaci - vyřevýtvarných uměni u prof. Gočára. Jako nadějný, přemýš- šeni zádveří ve Zlaté bráně katedrály sv. Víta a nový ollivý student s tvůrčími ambicemi a později mladý architářni stůl v katedrále - nám přibližuje autor v samostatně
tekt se seznamuje s celou řadou osobnosti (Z. Wirthem,
kapitole zmíněné knihy. Podle mého mínění jde o geniálA. Engelem, E. Hruškou, prof. Cibulkou, J. Gočárem, P. ní řešení i provedeni. Obtížný úkol zvládl Sokol mistrovJanákem, O. Novotným) a celou řadou Mánesovců, ke sky i přes různé zákulisní hry, o které u tak významných
kterým (jako katolík s jistým odstupem) patřil. Vstoupil úkolů nikdy není nouze. Kdyby prof. Sokol nerealizoval
brzy do Klubu Za starou Prahu, kde ho zaujal ve třicá- nic jiného, tímto dílem se zapsal navždy do dějin české
tých letech 20. století moderní, urbanisticky zaměřený architektury a památkové péče.
přistup Klubu k otázkám zachování historické Prahy.
Prof. arch. Jan Sokol temřel 27. září 1987. Klub Za
Bohatství a různorodost témat, která komentuje ve starou Prahu může být hrdý na to, že architekt Jan Sokol
svých vzpomínkách, je obrovská. Vybírám pouze dvě epi- byl jeho dlouholetým členem.
zody, které nutí i dnes k zamyšleni. Je známo, že po abMilan Pavlík
solvování ČVUT se v roce 1928 stal Jan Sokol na základě
francouzského vládního ročního stipendia žákem paříž1 Jan Sokol, Dlouhá léta s architekturou, 1. svazek edice Texty,
rukopisy. K vydáni připravil Jindřich Vybíral, Praha 1996, 161 s.
ské École des Beaux-Arts, které však proměnil na volný
pracovní pobyt v ateliéru Le Corbusiera v Rue de Sévres
2 cit. dílo, str. 18
25 u Montparnassu. Jeho slova o Le Corbusierových
3 cit. dilo. str. 17
názorech jsou autentickým dokumentem. Líčí bez jakých- 4 cit. dilo. str. 18
koli iluzí .život v tomto ohnisku architektury budoucnos5 Jak poučné i pro Klub Za starou Prahu při pokusu oceňovat
ti", konfrontuje mýty se skutečnosti, která překvapuje tím,
vstup modem! (módni) architektury do historického prostředí. Sojak vybočuje ze schémat pozdějších „pedantských teorií." kol varuje mnohokrát před podléháním módním, elegantním a líbiSokol vyšel odtud s poznáním, že „jeho (tzn. Le Corbusie- vým řešením.
rovy) teorie jsou pomocné konstrukce, které se brzy strh6 Milan Pavlík, Architektura „moderní" a obnova památek ve 2.
nou jako lešení". Líčí, jak si velký architekt bez velkého
polovině 20. století, sbomik k poctě Dobroslava Líbala, s. 321-333.
zájmu prohlížel projekty publikované tehdy moderní
Praha 2001

:ZA STAROU PRAHU:
SPOLEČENSKÉ OKÉNKO KLUBU
ZA STAROU PRAHU

Zástupce Klubu Stanislav Holeš převzal z nikou
Ing. arch. Vojtěcha Lásky cenu Ford Motors
Company. (čtěte na str. 27)

KLUBM

a

STAROU
PRAHU

V malebném švýcarském městě
Fribourgu se zúčastnila čtyřčlenná
delegace Klubu zajímavé akce. Zleva
R. Biegel, J. Veselý, R. Kreuzziegerová.
Foto M. Krise. (čtěte na str. 28)

:ZA STAROU PRAHU:
PRO MILOVNÍKY PAMATEK Z PROFESE I ZAJMU
Alois Riegl:
Moderní památková péče

Alois Rieal

Moderní
památková péče

- základní teoretická práce z roku 1903.
která zásadně ovlivnila dějiny a utváření rakouské a československé památkové péče.
avšak poprvé vyšla česky až v roce 2003.

Katechismus
památkové péče

Max Dvořák:
Katechismus památkové péče
- klasická stať z roku 1916
představuje jednoduchou srozumitelnou
formou základní elické aspekty přístupu
k památkám a péče o ně, které jsou zcela
nadčasové a platné dodnes.

NAROOWI PAMÁTKOVÍ USTAV
NAROD
N! PAMÁTKOVÍ USTAV
iHtfnfo
Metodické příručky Národního
památkové ústavu

NAKOIV.M PAMATKÍIVV OSTAV
ulítali* |»»i.vivi,tt

- řada publikací přináší metodická
doporučeni památkově nejvhodnéjšího přístupu při řešeni mnoha otázek
památkové obnovy jak jednotlivých
prvků tak různých typů objektů.

NOVOSTAVBY
V PAMÁTKOVĚ
CHRÁNĚNÝCH
SÍDLECH

PÉČE O VÝPLNĚ
HISTORICKÝCH
OKENNÍCH
A DVEŘNÍCH
OTVORŮ

Časopis Zprávy památkové péče
- odráží úroveň a názor současné státní památkové péče. její
hledání v teoretických úsudcích, reflexi vlastních dějin a stati
s praktickými příklady obnovených památek, používaných
technologii apod.

PftEDPKOjEKIOVA PÍtiPRAVA
A PROJEKTOVÁ DOKUMTNTACE |
V PSOCf.SU PECE
O STAVEBNÍ PAMÁTKY
PHAHA JIXW
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