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HOVORY O PRAZE 

279. 24. 1. 2000 
Zajímavé momenty ze stoleté historie Klubu Za starou Prahu 

přednášejí členové domácí rady Klubu 

280. 21. 2. 2000 
Miseroni - řezač drahokamů v Praze 

přednáší Dr. Eva Stupková 

281. 20. 3. 2000 
Pražské památky a sprejeři - diskusní pořad 

přednáší Dr. Drahomíra Březinová 

282. 17. 4. 2000 
Karel Krejčí a baroko 

přednáší Prof. Dr. Alexandr Stich 

283. 15. 5. 2000 
Praha - Evropské město kultury 2000 

přednáší PhDr. Eduard Šimek, CSc. 

284. 12. 6. 2000 
Vyprávění o Podskalí a Vltavanu 
Karel Novotný a členové Vltavanu 

Přednášky uvádí PhDr. Helga Turková, členka domácí rady KLubu 
Pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 

v Národním domě na Smíchově. Vidy v pondělí od 18 hod. 

VYCHÁZKY 
29. dubna 2000 (sobota, 14,30 hod) 

Hroby zasloužilých členů Klubu a hřbitovní plastiky na Olšanech 
Vede Alois Vanoušek 

Sraz na Olšanském nám. před kapli sv. Rochá, tramvaj Č. 5,9,26 

27. května 2000 (sobota, 14,30 hod.) 
Novodobá architektura na Malé Straně 

Vede PhDr. Miloš Pistorius 
Sraz ve vestibulu metra Malostranská 



JE NÁM STO LET !!! 
Několik let jsme se připravovali na vzácný okamžik, 

který nyní stojí doslova přede dveřmi. 
Přivítejme ho radostně a plně vychutnejme mimořádnost té chvíle: 

28.1.2000 uplyne přesně sto let od založení Klubu Za starou Prahu! 
Věřil bys tomu, Viléme Mrštíku? 

V předvečer výročí 27. ledna 2000 zahajujeme v Muzeu hlavního města 
Prahy výstavu Sto let Klubu Za starou Prahu pod záštitou primátora Jana 
Kasla a v rámci projektu Praha 2000 - Evropské město kultury. Tato výstava 
bude otevřena do 30. 4. 2000 a členům Klubu Za starou Prahu bude přístupna 
zdarma po předložení členské legitimace. V rámci otevření výstavy budeme 
pořádat tiskovou besedu a věříme, že se tak informace o našem výročí dostane 
v kratší či delší podobě do většiny českých deníků. 

Valná hromada Klubu, která bude shromážděním výročním a zároveň 
jubilejním, se bude konat, jak dokládá přiložená pozvánka, v sobotu 29. ledna 
2000 rovněž v Muzeu hlavního města Prahy. 

K výročí nyní vychází slíbený velký vázaný sborník s názvem Sto let 
Klubu Za starou Prahu (formát A4, 280 stran, 141 čb. obr., barevná příloha), 
který je určen jak členům, tak nejširší veřejnosti. Rádi bychom Vás nyní 
informovali, za jakých podmínek a kde můžete sborník získat: 

1) Na sborník má bezplatný nárok každý člen Klubu Za starou Prahu, 
který řádně zaplatí členské příspěvky j* leta 1999 - 2000, tj. 100 + 100 Kč. 
Členové, kteří přistoupí do Klubu nově v roce 2000, však pro získání sborníku 
musí zaplatit mimořádný členský příspěvek v hodnotě 200 Kč. (Prodejní cena 
sborníku na volném knižním trhu však bude cca 350 Kč.) 

2) Vhledem k rozměru a váze nebudeme sborník automaticky zasílat 
všem členům poštou. Pražští členové si jej mohou vyzvednout od 2. února 
v kanceláři Klubu v Juditině věži v úředních hodinách ve středu od 15 do 18 
hod., kde zároveň mohou hotově uhradit členský příspěvek. 

3) Sborník však již budeme vydávat na valné hromadě 29. ledna, pokud 
zde člen zaplatí členský příspěvek na rok 2000 nebo se prokáže ústřižkem 
poštovní poukázky (tuto druhou variantu doporučujeme vzhledem k urychlení). 

4) Na písemnou nebo telefonickou žádost zejména v případě mimo-
pražských členů zašleme sborník poštou, avšak budeme požadovat složenkou 
úhradu poštovného a balného v hodnotě cca 40 - 50 Kč. 

Věříme, že s obsahem sborníku budete spokojeni a jeho podoba Vás po-
těší. Nepochybujeme, že při jeho pročítání pocítíte, stejně jako my, obdiv k na-
šim předchůdcům a hrdost na své členství v stoletém Klubu Za starou Prahu. 

Kateřina Bečková 



Přehled činnosti Klubu Za starou Prahu 
ve druhém pololetí roku 1999 

Aktivita Klubu ve druhém pololetí roku 1999 byla mnoho-
stranná. Řešily se památkové případy, které měly svůj počátek v době 
dřívější a bohužel přibyly i případy nové, které mnohdy svou závaž-
ností nijak nezaostávají za těmi dosud nejzávažnějšími. Klub dále po-
kračoval v navrhování ohrožených domů za kulturní památky, neboť 
tato snaha se ukázala v případě Josefských kasáren velice účinnou (viz 
Zprávy 2/99). V oblasti teorie památkové péče se Klub dále věnoval 
problematice návrhu nového památkového zákona a systému památ-
kové péče vůbec - v této souvislosti inicioval petici proti snížení roz-
počtu pro památkovou péči na rok 2000. Sledoval rovněž přípravu a 
schválení Územního plánu. 

Mezi starší případy, kterým členové domácí rady stále věnují 
pozornost, patří problém budoucí podoby Sovových mlýnů, kde bylo 
konstatováno uspokojení nad změnou záměru z radikální přestavby na 
pouhou rekonstrukci, kterou ostatně Klub ve svém stanovisku k usku-
tečněné architektonické soutěži navrhoval. Další akcí sledovanou Klu-
bem byl záměr tzv. Nového spojení, tedy velké soustavy železničních 
mostů na Žižkově, které mají rozšířit příjezd na Hlavní nádraží. Tento 
záměr je podle názoru Klubu naddimenzován a Klub proto podal 
návrh na zrušení územního rozhodnutí v této věci, se kterým se Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ztotožnilo a územní rozhodnutí zrušilo. 
Věc je v dalším jednání. 

Schválení nového územního plánu zasáhlo příznivě do dvou veli-
ce závažných případů - navržené zástavby Kapucínské zahrady na 
Hradčanech a projektu Kanadského velvyslanectví ve Stromovce. 
Obě jmenované lokality jsou v novém plánu, který platí od 1.1.2000 
označeny za veřejnou zeleň a nelze na nich tedy nic stavět. Situace ve 



Stromovce se ještě poněkud zdramatizovala tím, že odbor územního 
rozhodování Magistrátu využil pozdějšího termínu platnosti plánu a už 
po jeho schválení vydal pro stavbu územní rozhodnutí, ačkoli musel 
již o novém statutu území vědět. Proti tomuto rozhodnutí se zvedla 
vlna nevole odborné veřejnosti a krom protestu Klubu podal oficiální 
odvolání například Státní ústav památkové péče či Ministerstvo život-
ního prostředí, které zrušilo stanovisko odboru životního prostředí 
Magistrátu a tím i část zmíněného územního rozhodnutí, které tím 
mělo prakticky zaniknout. Nakonec však vzhledem k tlaku veřejnosti 
od projektu odstoupil sám investor a lze tedy snad definitivně konsta-
tovat, že ve Stromovce se v dohledné době nic stavět nebude. 

Pokračoval (a pokračuje) rovněž případ plánované zástavby části 
bojiště na Bílé Hoře. Zda se tato památná plocha nesmyslně zastaví 
rodinnými domy, dosud není ještě rozhodnuto. Klub celou akci bedli-
vě sleduje. 

V uplynulém půlroce dále beznadějně chátral restaurant EXPO 
58. V souvislosti s tím rovněž padaly nesmyslné návrhy na jeho vy-
užití, např. instalací expozice Muchovy Slovanské epopeje či promě-
nou tohoto snad nejkrásněji situovaného pražského vyhlídkového res-
taurantu na kancelářskou budovu. Majitel o objekt nejeví další zájem 
a podle názoru Klubu se zde jedná o exemplární případ, kdy je nemo-
vitá kulturní památka zralá k vyvlastnění. 

Z nových případů zde jmenujme alespoň renesanční dům čp. 
125-11 v Ostrovní ulici, který je zcela necitlivě přestavěn na kance-
lářskou budovu s tím, že do bývalého průjezdu je umístěn vjezd do 
podzemních garáží. Vinou majitele domu se při stavbě zřítila dvorní 
štítová zeď a málem při tom zasáhla zde pracující dělníky. Přes toto 
všechno dostal majitel od Magitstrátu 750 tisíc Kč dotace jako pří-
spěvek na rekonstrukci, proti čemuž Klub bezvýsledně protestoval. 

Za kulturní památky navrhl Klub domy čp. 778-11 na 
Václavském náměstí a 1054-11 v ulici Na Poříčí. První je cenným 
goticko-barokním objektem v klasicistní fasádě, který poslední umož-



ňuje pohled z náměstí na bývalou hlavní dominantu prostoru - kostel 
P. Marie Sněžné, a druhý pak dokládá původní charakter zástavby 
Poříče. Oba návrhy jsou v jednání na Ministerstvu kultury. 

Dalšími tématy jednání bylo například bývalé Židovské ghetto 
v Libní (pokus o urychlení prohlášení za památkovou zónu), Vald-
štejnská zahrada (nesouhlas s plánovanou radikální rekonstrukcí) a 
zejména pak vlastní návrh Klubu na obnovení zdí na Kampě, který 
je alternativou k variantě, kterou na popud městské části Praha 1 
zpracovává ateliér MCA. Tato oficiální varianta počítá s úplným 
nočním uzavřením Kampy a tedy s konzervací torzálního stavu, který 
vznikl zbořením zdí za druhé světové války. Návrh Klubu, který 
vypracoval arch. M. Krise, naopak obnovuje historickou uličku U So-
vových mlýnů a rozděluje tak ostrov na logické části uzavřených 
šlechtických zahrad, původní uličku a volně přístupný parčík při 
Sovových mlýnech. Celá akce je stále v jednání. 

Jako nejzávažnější se v poslední době jeví záměr zastavět čtyř-
podlažním hotelem dosud volnou plochu v areálu bývalého domi-
nikánského kláštera na Malé Straně, v těsném sousedství Nostic-
kého paláce. Klub proti tomuto záměru, který by mimo jiné poškodil 
pohled na palác z Maltézského náměstí, důrazně protestoval. Jedná se 
o případ ze sklonku prosince 1999 a není tudíž zatím známo, jak na 
protesty Klubu zainteresované orgány zareagují. Faktem zůstává, že 
zmíněný návrh je zatím nejvážnějším pokusem narušit stavebně ukon-
čený organismus Malé Strany novodobým zásahem, jakým je na pro-
tějším staroměstském břehu hotel Four Seasons. 

Richard Biegel 
jednatel Klubu Za starou Prahu 



Poutní město Cáchy 

Skupina přátel historie organizovaná Klubem Za starou Prahu se 
v létě roku 1999 zúčastnila evropského setkání v Cáchách. Toto set-
kání, které mělo téma Karel IV. - vynikající osobnost Evropy se ko-
nalo u příležitosti 650. výročí korunovace Karla IV. v Cáchách. Set-
kání se uskutečnilo zásluhou předsedkyně Kulturního spolku Cáchy -
- Praha paní Věry Blažkové a s pomocí Biskupské akademie v Cá-
chách. Za českou stranu se zúčastnili i zástupci ČVUT a Magistrátu 
hlavního města Prahy. 

Na třídenním setkání byly předneseny významné referáty k při-
pomínané události a pravým vyvrcholením byla nedělní mše svatá v 
Dómu. Při této příležitosti byla z pokladnice vyzvednuta busta s os-
tatky Karla Velikého, ozdobená korunou Karla IV. 

Po mši přijali českou skupinu a členy spolku Cáchy - Praha výz-
namné osobnosti města a paní Margarethe Ortstein, zástupkyně sta-
rosty, upozornila ve svém projevu na připravovanou velkolepou vý-
stavu, věnovanou 1200 letům historie korunování německých králů 
v Cáchách. Výstava proběhne pod názvem Korunovace - králové 
v Cáchách - dějiny a mýty v době od 11. června do 3. října roku 2000 
v hlavních budovách města: na radnici, v pokladnici a v Dómu. Po-
řadatelé výstavy, v jejichž čele stojí její iniciátor Michael Wirtz, chtějí 
nejen shrnout dané téma, ale i objasnit historické pozadí a proměny 
korunovací. Nebudou chybět exponáty z muzeí Prahy, Vídně, Paříže, 
Budapešti, Kolína, Frankfurtu a Berlíny a také moderní výstavní 
výpočetní technika. 

Je také třeba připomenout, že právě 11. června se koná v Cá-
chách, vždy jednou za sedm let, slavná pouť. 

Nově vznikající společnost Praha - Cáchy v Praze bude ve dnech 
9. - 12. června 2000 pořádat ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu 
setkání v Cáchách, témata přednášek budou Pouti ke svatostánkům 
v Cáchách a Čeští králové, korunovaní v Cáchách. 

Podle informace spolku Praha - Cáchy 
připravil Martin Krise 



Zprávy Klubu Za starou Prahu č. 1/2000 
Aktuální informace pro členy 

byly vytištěny 10. ledna 2000 za této domácí rady: 

Ing. arch. Josef Hyzler - předseda 

Prof.ing. arch. Milan Pavlík, JUDr. Zdeněk Dušek, PhDr. Kateřina Bečková 
- místopředsedové 

Richard Biegel, JUDr. Jan Cejp, Marek Foltýn, Mgr. Kateřina Hanzlíková, 
Ing. arch. Martin Krise, Radek Lunga, PhDr. Jindřich Noll, Michal Patrný, 
Doc. Ing. arch. Jiří Pauli, CSc., Ing. arch. Helena Polívková, CSc., Ing. arch. 
Milan Polívka, PhDr. Helena Turková - členové 

Ing. arch. Karel Doubner, Karel Ksandr, Jana Kvaltinová, Ing. Jiří Novák, 
Karel Novotný ml., Jan Veselý, Ing. Jan Woletz - náhradníci 

Milan Patka, Ing. dr. Jan Kloub - revizoři 

KLUB ZA STAROU PRAHU 

sídlí v Juditině věži Karlova mostu, Praha 1, Mostecká 1 
Úřední hodiny: středa 15 - 18 hod. 
Telefon: 02/530506 
e-mail: kzsp@mail.cz 
http:/klubovni.misto.cz 

Podávání novinových zásilek povolilo Ředitelství pošt pod čj. NP 154/94 ze dne 20. ledna 1994. 
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