
ROČNÍK XXXIV (IV.) ČÍSLO 1 / 2004 

:ZA STAROU PRAHU: 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

Ani vystavené, ani skryté... Ani k usednutí, ani k plavbě. 

O B S A H 

B U D E H O T E L R I T Z - C A R L T O N 

N A S T A R O M Ě S T S K É M N Á M Ě S T Í ? 

Z Á M Ě R S T A V B Y B Y T O V É H O D O M U 

U HE R GE T OV Y C IHELNY A NOVÁ HRA: 

T R U M F U J , J A K UMÍŠ ! B Ý V A L Ý H O T E L 

U CÍSAŘE RAKOUSKÉHO NA POŘÍČÍ SE 

PŘESTAVUJE NA HOTEL IBIS. DEMOLICE 

BÝVALÉHO TUZEXU V ULICI PALACKÉHO 

NA NOVÉM MĚSTĚ. KAUZA KARLÍN - DÍL IV. 

K L U B Z A K R Á S N É K A R L O V A R S K O . 

AKTUALITY . ZAJ ÍMAVOSTI . INFORMACE. 

ISSN 1213-4228 



: Z A S T A R O U P R A H U 

Okna lodi kostela 

s profilovanými čely stržené 

klenby. 

SOUČASNÝ STAV 
ÚPRAVY INTERIÉRU 
V KOSTELE SV. ANNY 
NA STARÉM MĚSTĚ 

MK ČR rozhodlo (viz Věstník 1/2002) 
částečně vyhovět žádosti investora 
o uvolnění průhledu na unikátní 
gotický krov prořezáním vazných 
trámů. V průběhu restaurátorských 
úprav interiéru kostela již byla 
rozebrána dvě podlaží vestavěné 
dřevěné konstrukce. Diky tomu si lze 
již představit vizuální působení krovu 
v prostoru kostela: průhled se příliš 
neuvolnil a krov vypadá jako torzo. 

Obnažená konstrukce 
vestavěných pater. 

Průhled do krovu po prořezání 

vazných trámů. 

Foto R. Biegel, prosinec 2003 
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P O Z V A N K A PRAHU 

na valné shromáždění Klubu Za starou Prahu 

dne 28. února 2004 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). 

P R O G R A M 

Jednatelská zpráva 

Pokladní zpráva 

Revizní zpráva 

Diskuse 

Volby předsednictva a domácí rady 

Usnesení 

(Před návštěvou valného shromáždění si laskavě přečtěte rubriku Členské informace na straně 48) 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2003: 
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně 

Prof. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové 

Mgr. Richard Biegel (jednatel), Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš t, 

Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kašička, 

Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), 

Ivan Minář, Milan Patka (pokladník), Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, 

Ing. arch. Miloš Solař, Prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář) - členové. 

Marek Foltýn, Ing. Jiří Novák - 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 2004 
HOVORY O PRAZE 

318. 14. ledna 
Buquoyský palác v Praze a významní členové buquoyského rodu 

Přednáší PhDr. Helga Turková 

319. 11. února 
Nové objevy českých egyptologů očima stavaře 

Přednáší Ing. Michael Balík, CSc. 

320. 10. března 
Galerie Anderle - Jiří Anderle - obrazy, kresby, grafiky a sbírka afrického umění 

O programu této nové pražské galerie promluví Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc. a Jiří Anderle 

321. 14. dubna 
Josef Hlávka - vídeňský stavitel a český architekt 

Ke 100. výročí založení Hlávkova Nadání 
Přednáší Karel Ksandr 

322. 12. dubna 
Aktuality Klubu Za starou Prahu, informují členové Domácí rady Klubu 

323. 9. června 
Dalimil a johanité 

Přednáší PhDr. Tomáš Edel 

Uvádí: PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu. 
Hoveny 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. 
Další přednášky v tomto roce se budou konat vždy ve středu v přednáškovém sále v termínech: 

8. záři, 13. října, 10. listopadu a 8. prosince 2004. 
Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Městskou 

knihovnou - Obvodní knihovnou v Praze 5. 

V Y C H Á Z K Y 
3. dubna 2004 

Vycházka na Vinohradský hřbitov. 
Vede Alois Vanoušek. Sraz v 15 hod. před vchodem na hřbitov. 

24. dubna 2004 
Vycházka na Malostranský hřbitov. 

Vede Alois Vanoušek. Sraz v 15 hod. před vchodem na hřbitov. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ročník XXXIV. (V.), číslo 1/2004 
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 

Vychází třikrát ročně. 
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková 

ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu. 
Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák. Tisk: Hugo s. r. o. 

Číslo 1/2004 mělo redakční uzávěrku 31. 12. 2003. 
Číslo 2/2004 vyjde v květnu 2004. 
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Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč 
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mailto:kzsp@mail.cz
http://www.zastarouprahu.cz
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BUDE HOTEL RITZ-CARLTON NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ? 

Osud každé památky je přímo určen tím, jaké využití se pro ni podaří nalézt. Nemúže-li sloužit svému 

původnímu účelu, je třeba nalézt jiný, který ji v lepším případě obohatí, v horším alespoň nepoškodí 

Diskuse o novém využití historických staveb tvoří proto právem velký díl praktické památkové péče. 

Když dojde k závěru uspokojivému pro všechny zúčastněné, bývá většinou památka zachráněna. 

Objeví se však i „rekonstrukční" záměry, které svou povahou jakékoli diskuse předem vylučují Účastí 

na nich by še památková péče jen diskreditovala a přijímala spoluodpovědnost za Jyzickou likvidaci 

historického objektu. Do této kategorie jednoznačně spadá i záměr razantní demoliční přestavby sedmi 

domů v Celetné, Železné a Kamzíkové ulici na hotel Ritz-Carlton, který vstoupil do veřejného povědomí 

pod názvem Hotel U Sixtů. Po desetiletí projednávání záměru, jeho postupném rozšiřování na další 

domy a statickém narušení některých z nich má nyní památková péče poslední příležitost tento 

nesmyslný projekt zastavit. 

Plánek zamýšleného propojení domů. 
Tmavší barvou jsou vyznačeny domy zahrnuté 
do první etapy investičního záměru, světlejší 
pak domy, o jejichž připojení $e jedná dnes. 

Staroměstské náměstí 

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK ÚŘADŮ A INSTITUCÍ (PLATÍ I PRO DALŠÍ ČLÁNKY) 

NPÚ-HMP: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v hlavním mésté Praze, 
též nazýván: pražský památkový ústav 

NFÚ-ÚP: Národní památkový ústav - ústřední pracoviště 
OPP MHMP: Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy, též nazýván magistrátní odbor památkové péče 



ROČNÍK XXXIV. (V.) ČÍSLO 1 / 2004 5 

Charakteristika místa a zástavby 
Blok mezi Staroměstským náměstím, Celetnou, Želez-
nou a Kamzíkovou ulicí patří k nejvýznamnějším urba-
nisticko-architektonickým celkům historické Prahy. 
Jeho hodnota přitom spočívá jak v gotické urbanistic-
ké struktuře, která scelila starší románské objekty a již 
všechny následující etapy respektovaly, tak v pozoru-
hodné symbióze jednotlivých architektonických fází, 
které domy utvářely. Jakkoli však objekty vytvářejí ur-
banistický celek, nikdy vzájemné propojeny nebyly a 
vývoj každého z nich je osobitý a na sousedech nezá-
vislý. Hovoříme-li zde o celku, rozumí se celek složený 
z jednotlivých individualit, přičemž tato skutečnost tvoří 
podstatnou složku jeho mimořádně vysoké ceny. 

Místo, kde se Celetná ulice vlévá do Staroměstského 
náměstí, patří od raného středověku k nejvýznamnějším 
staroměstským lokalitám. Jeho urbanistická struktu-
ra byla definitivně stanovena při gotické parcelaci okolí 
náměstí. Severní stranu ústí Celetné lemují domy po-
délně přisazené k chrámu Panny Marie před Týnem; 
jižní stranu naproti tomu tvoří úzká průčelí dlouhých 
gotických parcel, které v plynulé křivce rovnou přechá-
zejí do jižní strany Staroměstského náměstí. Nějaký 
znatelný přechod mezi náměstím a ulicí tak v jižní frontě 
vlastně neexistuje. Celý blok je tvořen dlouhými gotic-
kými parcelami, jejichž zadní strany se vzhledem 
k zakřivení průčelí bloku zužuji a sbíhají, čímž vytváře-
jí v hloubi bloku pozoruhodnou konfiguraci paprsčitě 

Sixtův dům čp. 553-1 na počátku Celetné ulice. 
Foto R. Biegel, prosinec 2003 

Pohled do Celetné ulice. První zprava clům U Černého 
slunce čp. 556-1, třetí zprava Hrzánský palác 
čp. 558-1 se stejnojmennou pasáží do Kamzíkové ulice. 
Foto R. Biegel prosinec 2003 

se rozbíhajících dvorů a uliček. Hodnotu jednotlivých 
domů nelze odstupňovat podle toho, zda stojí na ná-
městí nebo již v Celetné ulici - domy se od raného stře-
dověku nacházely na uzlovém bodě klíčových staro-
městských komunikací a tomu vždy odpovídala jejich 
výpravnost a architektonická kvalita. Podobné jsou na 
tom i domy v Železné, která tvořila důležitou spojnici 
mezi Staroměstským rynkem. Karolinem a Havelským 
městem. 

Historie stavebního záměru 
Záměr přestavby Sixtova domu (čp. 553-1) na luxusní 
hotel vznikl někdy na počátku devadesátých let.1 

V roce 1993 byl projekt projednán památkovými in-
stitucemi2 a v roce 1995 získal záměr stavební povo-
lení3. Již tehdy byla kritizována přílišná razance na-
vržených úprav a odborem památkové péče byly 
alespoň určeny podmínky, které částečné omezovaly 
bourací práce a požadovaly další restaurátorské prů-
zkumy. Na základě tohoto stavebního povoleni došlo 
ke zmíněným demolicím vnitřních dispozic dvorních 
křídel, vybourání goticko-renesančních profilovaných 
trámových stropů a k poddolování dvora. Po provede-
ní demolic se stavba zastavila a v tomto stavu se dům 
nachází dodnes. 

Další jednání se pak odehrála v letech 1995 - 1996, 
kdy byly do připravovaného komplexu zahrnuty domy 
U zlaté koruny (čp. 547-1) a U Kamenného ptáka (čp. 
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546-1, resp. 824-1) v Železné ulici a zadní část domu 
U Zlatého jednorožce (čp. 1094-1). V roce 1996 odbor 
památkové péče magistrátu spojení domů schválil.4 

V roce 2001 byl památkovým institucím předložen 
celkový projekt přestavby zmíněných domů na ho-
telový komplex. Konkrétní výčet navržených demolic 
a úprav značně přesahuje rozsah tohoto textu. Zmíní-
me zde proto jen jeho hlavní body. Ve všech dotčených 
domech se mají plošně vybourat historické výplně (okna 
a dveře), odstranit podlahy a podhledy a většinou i stro-
py. Až na malé výjimky (deklarované „nejcennější 
nálezy") má být plošně otlučena historická omítka na 
všech stěnách. Nové podlahy a stropní konstrukce mají 
být většinou ocelobetonové, případné dochované his-
torické trámové stropy mají být zavěšeny jako podhle-
dy. Do historických dispozic jsou mechanicky vkládána 
nová schodiště a výtahy, které často naruší dochova-
né historické (středověké, renesanční, barokní) klenby 
přízemí. Razantně se zasahuje do historických krovů 
(včetně jednoho gotického), mění se jejich tvar i počet 
a umístěni vikýřů. 

Dvomí renesanční křídlo Sixtova domu (čp. 553-1), 
které je z důvodu poddolování v havarijním stavu, má 
být dále poškozeno probouráním výtahu v gotických 
a renesančních klenbách v zadní části parcely. Pro-
bourána má být i středověká dělicí parcelní zeď smě-
rem k domu U Černého slunce (čp. 556-1, v této fázi 
však ještě nezahrnut do projektu hotelu). V palácové 
dispozici s profilovanými goticko-renesančními stropy 

Domy v Železné ulici v pohledu ke Staroměstskému 
náměstí, zprava čp. 544-1, 545-1, 546-1. 
Foto R. Biegel, prosinec 2003 

Zákoutí v Kamzíkové ulici s dvorním křídlem Sixtova 
domu čp. 553-1, v jehož hmotě se skrývá gotická věž. 
Foto R. Biegel prosinec 2003 

se plánuje prádelna a žehlírna. Pozoruhodné je rovněž 
navržené využití středověkých sklepení pod předním 
domem - v románském prostoru se počítá s fitness 
centrem, v sousedním gotickém sklepě je plánován 
bazén. Dvůr má být z větší části zastřešen. Podobné 
razantní úpravy jsou zamýšleny v domě U Kamenného 
ptáka (čp. 546-1), kde výtahová šachta prorazí gotic-
kou valenou klenbu a intaktně dochované raně barok-
ní malované trámové stropy. Zadní křídlo domu U Zla-
tého jednorožce bude maximálně propojeno ve všech 
podlažích včetně suterénu se sousednímu domy, a pro-
mění se tak ze samostatného objektu v pouhý spojova-
cí krček. 

Pražský památkový ústav označil projekt za nepří-
pustný s tím, že „rekonstruované budovy jsou v návrhu 
značně předimenzované náročnými provozy, které ne-
berou v úvahujejich omezené možnosti". Jejich realiza-
ce by mohla způsobit, že „po ukončení rekonstrukce 
zůstanou z historických budov pouze torza ," přičemž 
„tomuto nebezpečí je nutno z hlediska památkové péče 
zabránit"5. Následovala však další jednání a konzul-
tace, na jejichž konci byla změna názoru památkového 
ústavu, kterou jeho představitelé odůvodnili špatným 
stavem Sixtova domu a nutnosti co nejrychleji započít 
s jeho záchrannou rekonstrukcí.6 Pražský památkový 
ústav stanovil 31 podmínek, za kterých je realizace 
projektu přípustná. Odbor památkové péče MHMP ně-
kolik z nich pozměnil či vypustil, čímž snížil již tak dosti 
malou razanci památkových omezení investora.7 
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Očekávané práce však ani tentokrát nezačaly a 
původní investor od záměru ustoupil. Ten, který jej 
vystřídal8, přišel v roce 2003 se záměrem vybudování 
hotelu Ritz-Carlton, kteiý by si vyžádal rozšíření kom-
plexu o další čtyři domy: U Černého slunce (čp. 556-
I), Hrzánský palác (čp. 558-1) v Celetné ulici a U Bílého 
lva (čp. 545-1) a U Zlatého hroznu (čp. 544-1) v Železné 
ulici. První dva zmíněné objekty jsou dnes normálně 
obydlené a jejich stavební stav je velice dobiý. Oba mají 
také nespornou uměleckou hodnotu - dům U Černého 
slunce představuje mimořádně dobře dochovaný 
celek barokní budovy se všemi historickými detaily 
(podlahy, okna, dveře, kování), Hrzánský palác je 
pak pravděpodobně dílem vynikajícího pražského ba-
rokního architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. 
Zmíněné domy v Železné mají složitý stavební vývoj -
čp. 544-1 je původně gotický, následně renesančně 
a klasicistně přestavěný, čp. 545-1 má dochovány dva 
gotické štíty, renesanční nástavbu patra a klasicistní 
detaily interiéru. 

Navržené úpravy se vyznačují podobnou razancí jako 
zmíněný projekt na domy sousední. Dům U Černého 
slunce má být od prvního patra výše zbaven většiny 
barokní dispozice, mechanické průrazy postihnou 
i zdivo renesanční. Interiér je zbaven všech autentických 
dochovaných detailů a výplni. Se sousedním Sixtovým 
domem a s Hrzánským palácem je propojen spojovací 
chodbou v úrovni prvního patra, která je navržena bez 
ohledu na dotčené gotické, renesanční a barokní 
zdivo. Podobné dispoziční .úpravy" se týkají i zbylých 
budov. 

Památkový ústav projekt jednoznačné zamítl, upo-
zornil investora, že první fáze hotelu byla povolena jen 
s ohledem na špatný stav chátrajících domů a znovu 
konstatoval nevhodnost takovéhoto záměru v historické 

zástavbě. Připomněl, že dosud byl z celého projektu 
uskutečněn jen záchranný archeologický průzkum 
a že čtyři objekty z tzv. první fáze jsou „v důsledku vy-
klizení a dlouhodobé neúdržby v havarijním stavu a do-
chází v nich k nevratným škodám na památkovém fon-
du". Nedisponuje-li investor dostatkem prostředků, 
doporučuje mu NPÚ od záměru upustit a »objekty re-
konstruovatjednotlivě a pro přijatelnější využití". Závě-
rem konstatuje, že „z hlediska památkové péče nelze 
souhlasit s připojováním dalších čtyř objektů, a to ani 
v případě, že by se závěr jevil jako jinančně zajištěný".9 

V tomto postoji podpořila ústav i Památková rada NPÚ-
HMP na svém zasedám' 20. 11. 2003. Odbor památko-
vé péče mezitím řízení přerušil, neboí investor nedolo-
žil požadované majetkoprávní doklady. 

Stanovisko Klubu Za starou Prahu 
K případu se vyslovil i Klub Za starou Prahu, když ve 
svém níže citovaném stanovisku z 1. prosince 2003 
označil záměr za zcela nevhodný a vyzval Odbor pa-
mátkové péče, aby jej v souhlasu s názorem NPÚ za-
mítl. 

STANOVISKO 
k záměru rekonstrukce a propojení domů čp. 544, 

545, 556, 558 na Starém Městě v oblasti ulic Železná, 
Kamzíkova, Celetná pro zřízeni hotelu Ritz-Carlton 

Klub Za starou Prahu se seznámil se záměrem 
rekonstrukce a propojení čtyř významných objektů 
v samém jádru Pražské památkové rezervace v bezpro-
střední blízkosti Staroměstského náměstí a vydává 
k němu následující stanovisko: 

Záměr investora provozujícího řetězec luxusních 
hotelů zřídit v centru města Prahy velký hotel se vším 

Vrata do dvora Sixtova 
domu od Kamzíkové 
ulice jsou osazeny 
v gotickém portálu. 
Zdeje plánovaný 
hlavní vjezd do areálu 
hotelu. 
Foto R. Biegel, 
prosinec 2003 
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komfortem, který proslulé jméno Ritz-Carlton svým 
klientům garantuje, je ve své podstatě chvályhodný 
a pro město Prahu přínosný. Zájem na realizaci to-
hoto úmyslu však nelze nadřadit zájmům památ-
kové ochrany mčsta. Předpokládaný stavební zásah 
totiž natolik výrazně a zároveň nevratně mění památ-
kovou podstatu uvedených objektů, že jeho připuštění 
je z hlediska památkové odpovědnosti vůči historické-
mu architektonickému dědictví Prahy i z hlediska eti-
ky schvalovacího procesu neomluvitelné. 

Koncepce propojení čtyř uvedených domů do velké-
ho provozního komplexu a jejich zamýšlené napojení 
na další čtyři domy při Staroměstském náměstí a Ce-
letné ulici (čp. 553, čp. 1094, čp. 547 a čp. 824) by 
znamenalo: 

• provedení nežádoucích stavebních zásahů ve vnitř-
ním organismu domů (výtahy, nové členění prostorů 
pro pokoje a spojovací komunikace, vkládání sanitár-
ních zařízení, nahrazování původních dochovaných 
prvků, např. dveří) 

• popření rozmanitosti a degradaci osobitosti kaž-
dého z dosud samostatných objektů, jejichž stavební 
charakteristika obsahuje celou škálu významů od 
šlechtického paláce (čp. 558 - palác Hrzánů z Harasova, 
postaven na základech románského a gotického domu 
v letech 1702-1704 podle projektu G. B. Alliprandiho) 
po typický staropražský měšťanský dům (čp. 556 -
U Černého slunce, jeho historický vývojový organismus 
obsahuje prvky všech stavebních etap od gotiky po kla-
sicismus, kdy rešeníje v každé etapě jedinečné, dodnes 
dobře čitelné a zachované s mimořádnou autenticitou 
prvků) 

Přitom jde o domy založené na dlouhých gotických 
parcelách, které měly samostatný historický vývoj, je-
hož výsledkem je u každého z nich specifický historic-
ity organismus, který vedle středověkých, renesanč-
ních, barokních a klasicistních konstrukci obsahuje 
i množství cenných dochovaných historických prvků 
interiéru ze všech zmíněných vývojových fází. Přístup 
k zacházení s památkovým bohatstvím Prahy, jakým 
je scelování a propojování dosud samostatných domů, 
a to i přes možné ujištění investora o co nejpietnější 
přístup k dochovaným stavebním prvkům, lze charak-
terizovat jedině jako nevhodné využití památky a její 
nežádoucí stavební deformaci sméřující nezadrži-
telné a zákonité ke ztrátě nenahraditelné autentici-
ty. Paradoxní je přitom fakt, že to vše se děje v zájmu 
bohaté turistické klientely z celého světa, která přijíž-
dí do Prahy obdivovat právě míru její autentické sta-
vební zachovalosti. 

Žádáme, aby Odbor památkové péče MHMP při 
zpracování svého Rozhodnutí vzal výše uvedená 
fakta v úvahu, a to zejména podle § 3 správního 
řádu. Dále vyzýváme všechny odpovědné instituce, aby 
předložený záměr odmítly jako nerealizovatelný a do-
poručily investorovi změnu koncepce využití těchto 
památkově mimořádně cenných historických objektů. 

• jMF s »í., < "6 . jT ' • 
' T', ' 4 <* 

EnJUáda v současné podobě renesančního křidla 
Sixtova domu. Foto K. Hanzlíková 

Další vývoj? 
Osud všech domů v tuto chvíli záleží na tom, zda se 
investorovi podaří skoupit další objekty a získat povo-
lení k jejich přestavbě a včlenění do hotelového kom-
plexu. Pokud se jedno či druhé nepodaří, investor mož-
ná od realizace celého záměru ustoupí. Je zjevné, že 
i přes špatný stav Sixtova domu by to bylo zřejmé jedi-
né řešení, které by zabránilo nesmyslné a devastační 
přestavbě domů zbývajících. Úpravy a demolice, které 
byly povoleny v rámci tzv. první fáze projektu, by za 
normálních okolností neměly šanci projít ani u objek-
tu v památkové zóně. Jejich tolerování u chráněných 
kulturních památek takovéto kvality zpochybňuje pa-
mátkovou péči v očích veřejnosti více než cokoli jiné-
ho. Je pravda, že památkový ústav souhlasil jen kvůli 
špatnému stavu objektů, které vyžadovaly okamžitý 
zásah, a že ve svém vyjádření stanovil řadu podmínek, 
které by alespoň některé negativní dopady zmírnily. 
Skutečnost, že opravy nebyly zahájeny dodnes, však 
ukazuje, že tento bolestný kompromis jen připravil 
cestu dalšímu ničení domů a rozšíření komplexu do 
dalších, tentokrát již nechátrajících památek. 
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Desetiletá historie .rekonstrukce" domu U Sixtů 
a posléze i domů sousedních je zarážejícím příkladem 
nevhodného investičního záměru, ignorantství vůči 
hodnotě památek ze strany investorů i architektů 
a neschopnosti města i památkových institucí celou 
věc včas zastavit. Jak je možné, že někdo již na počát-
ku nezpochybnil ideu spojení jednotlivých historických 
domů mimořádné hodnoty do hotelového kolosu, kte-
rý má mimochodem již předem stanoveny tak specific-
ké funkční a provozní podmínky, že jakákoli citlivá 
adaptace dosud oddělených památek zde již z principu 
nepřipadá v úvahu? Jak je možné, že po statickém 
narušení a následném cíleném devastačním chátrání 
goticko-renesančního paláce nebyly nařízeny záchran-
né práce a na majitele nebyly uvaleny sankce? 

Dle mého soudu je jedinou možností záchrany domů 
od záměru hotelového kolosu zcela upustit, opravit 
poškozené objekty a užívat je odděleně, v souladu 
s jejich provozní a dispoziční logikou. V takovémto pří-
padě zbude po megalomanském záměru „jen" poddo-
lovaný a z větší části vybouraný goticko-renesanční 
Sixtův dům, odbourané zadní křídlo domu l) Kamen-
ného ptáka a některé další již zmizelé historické části 
a detaily. V opačném případě bude zanedlouho stát 
u Staroměstského náměstí sedm vypreparovaných 
historických kulis, které budou hrdě ukazovat cestu 
dalším podobným likvidačním projektům. 

Richard Biegel 

Stručná historie jednotlivých domů 
Sixtův dům čp. 553-1, Celetná 2 Základem objektu 
je románský dům z přelomu 12. a 13. století, kteiý byl 
vrcholně goticky přestavěn v druhé polovině 14. stole-
tí. Před rokem 1523 byl dům rozšířen o dvorní křídla, 
která pak získala svou renesanční palácovou podobu 
za Sixta zOttersdorfu (1607 - 12). Průčelí domu je 
vrcholné barokní (kolem roku 1736), plastiky na atice 
jsou připisovány Antonínu Braunovi. 

U Černého Slunce čp. 556-1, Celetná 8, Kamzíková 
9 Parcela byla zastavěna již ve 13. století, ve druhé 
polovině 14. století došlo k výstavbě trojkřídlého 
vrcholně gotického domu, který tvoří jádro dnešní bu-
dovy. Následovaly dílčí renesanční přestavby, dnešní 
vzhled je pozdně barokní z druhé poloviny 18. století. 
Dvomí křídla upravena v druhé polovině 19. století. 

Palác Hrzánů z Harrasova čp. 558-1, Celetná 12, 
Kamzíková 8 Původně románský dům byl v druhé 
polovině 14. století nákladné rozšířen a patřil známé 
patricijské rodině Rotlevů. Klíčová je pro palác vrchol-
né barokní přestavba, kterou pro Hrzána z Harrasova 
provedl v letech 1702 - 1704 s největší pravděpodob-
ností Giovanni Battista Alliprandi. Interiéry pater 
a dvorní křídla prošly úpravami v roce 1911. 

U Kamenného ptáka čp. 546-1, Železná 3a 
Tři malé středověké objekty byly sjednoceny barokní 
novostavbou vzniklou po roce 1665 snad za účasti Carla 
Luraga. Pozdně klasicistní přestavba v roce 1865, dal-
ší adaptace po r. 1921. Dům má dochované gotické 
sklepy a malované raně barokní trámové stropy v celém 
rozsahu 2. patra. 

U Zlaté koruny čp. 547-1, Železná 3 
Původně gotický dům z druhé poloviny 14. století, pro-
šel renesanční a barokní přestavbou, zásadně byl pře-
stavěn roku 1870 a znovu v letech 1921 - 1936, kdy byl 
připojen k čp. 546. Dochovaly se zde gotické sklepy. 

U Bílého vlka čp. 545, Železná 5, Kamzíková 3 
Budova ze 14. století, přestavěna renesančně před ro-
kem 1584 (dostavba 3. patra), klasicistní přestavba 
1845" 1847. Dochovány jsou gotické štíty, gotické skle-
py i dispozice až do 2. patra. 

U Zlatého hroznu čp. 544-1, Železná 7, Kamzíková 
1 Původně gotický dům v dominantní nárožní poloze 
proti Karolinu, přestavěn a rozšířen v první polovině 
16. století a dále značné klasicistně přestavěn v letech 
1807 - 1809 a 1827. 

Dle: Vlček, Pavel led.): 
Umělecké památky Prahy - Staré Město a Josefov, 

Academia, Praha 1996 

POZNÁMKY 

1. Za informace o historii projektu vdéči autor článku Mgr. Kateřině Hanzlíkové. 

2. Souhlasné stanovisko OPP MHMP bylo vydáno 19. 4. 1993 pod č.j. OPP 3436/92 

3. Investorem byla akciová společnost .Hotel U Sixtů", zastoupená společností Satra s.r.o. 
Stavební povolení bylo vydáno dne 13. 3. 1995 pod č.j. Výst 493/95/Hs/Ko-1/553 

4. Závazná stanoviska OPP MHMP č.j. 128/1996 a č.j. 5760/1996 

5. Vyjádřeni SPÚ-HMP čj. 18686/01/R/Mat/Ho ze dne 4. 2. 2002 

6. Vyjádření SPÚ-HMP čj. 18686/0l/dod./R/Mat/Ho ze dne 13. 3. 2002 

7. Rozhodnuti OPP MHMP čj. 153210-B/01/M01 ze dne 2. 5. 2002 

8. Žádost o rozhodnutí OPP MHMP podala dne 24. 6. 2003 společnost Akroterion, s.r.o. 

9. Vyjádření NPÚ-HMP č.j. 9563/2003/a/R ze dne 26. 6. 2003 
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ZÁMĚR STAVBY BYTOVÉHO DOMU U HERGETOVY CIHELNY 
A NOVÁ HRA: TRUMFUJ, JAK UMÍŠ! 

Znáte to, jak se mezi sebou trumfují děti. Klopí na písku bábovky jak ve velkopekárně a vzru-
šeně hovořv Můj táta má úplně nový Audi... To nic není, můj táta má americkej tahač 

i s řidičem ... To můj táta, kdyby chtěl, tak by mohl mít i tryskáč...heč! Ale docela jistě nevíte 
nic o tom, jak se trumfují investoři a památkáři Také jsem o tom nic nevěděla. Ale případ 

loňského podzimu mi ukázal nevídané obzory. Je to lákavá hra, kterou bych nazvala jednodu-
še: „Trumfly, jak umíš!" S trochou trpělivosti ajilipa v ní máte překvapivé šance. Ve vrcholné 
fázi hry vám ale nesmí vadit, že se podobáte klukovi s kbeUčkem, lopatičkou a nudlí u nosu. 

Pravidla a předpoklady hry 
Pravidla hry „Trumfuj, jak umíš!" jsou velmi jednodu-
chá: hráči vzájemně přebíjejí své trumfy a hru vyhrá-
vá ten, kdo předloží trumf, který už nelze trumftiout. 

Hra je založena na švejkovské aplikaci některých 
paragrafů zákona č. 71/1967 Sb., tzv. správního řádu 
(zejména §§ 3 a 34), které ukládají správním orgánům 
povinnost dát účastníkům řízení všechny možnosti 
a nezanedbat žádnou příležitost, aby svá práva a zá-
jmy mohli účinně hájit, a nabádají správní orgány 
k tomu, aby jejich rozhodnutí vycházela vždy ze spo-
lehlivě zjištěného stavu věci. 

Druhým předpokladem a živnou půdou hry je sku-
tečnost, že památková péče je svou podstatou vším 
možným, jenom ne exaktní disciplinou. Její teze plat-
né před několika lety nemusí platit dnes, protože me-
zitím mohl nastat zásadní názorový posun, přitom co 
„platí" a co „neplatí" není určeno žádným nařízením, 
vyhláškou, natož pak zákonem. Proto se také může 

zcela regulérně stát, že názor památkáře z kanceláře 
A se podstatně a liší od názoru památkáře z kanceláře 
B, pokud má každý z nich jinou generační zkušenost 
a oblibu v jiném slohovém období. Co to znamená pro 
správní orgán, který je povinen „odstranit rozpory 
v důkazech", si lze snadno domyslet: většinu tvrzení, 
kterým je v naší hře přisouzeno postavení „důkazů," 
totiž nelze nikdy označit za „pravdivá" či naopak, 
protože k takové klasifikaci neexistují kritéria. 

Ovšem tím pro hru lépe! Pak může účinně využít 
prostředky jako: 

• blufováni - tedy sebejisté tvrzení, které zásadně 
mění skutečnost, ale není v tu chvíli (zpravidla však 
nikdy) doložitelné ani vyvratitelné 

• záměrné přecenění a suverénní vychválení vlast-
ního trumfu (důkazu) 

• záměrné podcenění a sugestivní zpochybnění trum-
fu protivníka (důkazu) 
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Hra začíná - 1. kolo (rozehrávací) 

Nájemce několika sousedících objektů na Malé Stra-
ně při vltavském břehu mezi mosty Karlovým a Má-
nesovým, kterým je firma (spíše několik firem) podni-
katele Sebastiana Pawlowského, požádal o závazné 
správní rozhodnuti Odbor památkové péče Magistrá-
tu hl. města Prahy k záměru vystavět na nezastavěné 
části pozemku Hergetovy cihelny bytový dům s par-
kingem. „Navrhovaný objekt má mít jedno podzemní 
a dvě nadzemní podlaží a jedno patro v ustupujícím 
podkroví Do suterénu jsou navrženy podzemní garáže 
s kapacitou 26 stáni. Příjezd má být z kříženi ulic 
U Lužického semináře a ulice Cihelné otevřenou beto-
novou rampou. Fasáda je navržena ze dvou druhů ka-
mene - lomového kamene různé velikosti a řezaného, 
ze kterého jsou navrženy šambrány, římsy, sokl a ná-
rožní pilíře. Střecha, která je řešena s použitím zeleně, 
je navržena ve třech variantách. "Takto je popsána za-
mýšlená novostavba v odborném vyjádření NPÚ-HMP.1 

Toto vyjádření ohodnotilo předložený návrh slovem 
„vyloučený", a to především z důvodů, které lze shr-
nout takto: 

• jde o jedno z nejvýznamnějších pohledových míst 
Pražské památkové rezervace, tedy památky zapsané 
na Seznam světového dědictví UNESCO 

• plocha, na kterou je stavba navrhována, nebyla 
dosud nikdy zastavěna trvale, ale jen dočasnými hos-
podářskými stavbami 

• tato část břehu nebyla regulována a uchovala si 
svůj přírodní ráz 

• kulturně historická hodnota tohoto místa tkví 
ve skutečnosti, že zůstalo „prázdné" 

Tím by mohla být celá záležitost prakticky vyřízena, 
kdyby investor nevybavil snaživé svou žádost navíc 
posudky tří odborníků (Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Mgr. 
Věra Mullerová, PhDr. Josef Holeček), kteří více či méně 
jednoznačně jeho záměr schvalují a podporují (inves-
tor vynesl trumf). 

NPÚ-HMP se ve svém zamítavém vyjádření, jehož 
hlavní argumenty byly uvedeny výše, s obsahem po-
sudků vyrovnává takto: „ ...všichni tři experti vyjad-
řuji svůj názor, že v daném místě se stavět může, 
a vyzdvihuji kvality předmětného architektonického 
řešení Žádné z těchto dobrozdání se však nezabývá 
rozborem a specifikací existujících kulturně historic-
kých hodnot, které jsou spjaty s daným místem. Tím-
to se míjejí s podstatou posouzení záměru z hlediska 
památkové péče. Stanovisko památkové péče totiž 
musí prioritně vycházet z poznáni kulturních historic-
kých hodnot, které je třeba zachovat, nikoliv ze zkou-
máni hodnot nově navrhovaných. A z hlediska hod-
not, které je třeba zachovat, není vhodná na daném 
místě žádná novostavba." Na podporu svého zamí-
tavého názoru navíc památkový ústav v poslední větě 
uvádí, že záměr byl posouzen na zasedání Památko-
vé rady NPÚ-HMP. 

Konec I. kola. 
Hodnocení Památkový ústav zpochybnil trumf inves-
tora (tři posudky) a vyrovnal ho vlastním trumfem (pod-
půrný názor památkové rady). Investor, chce-li ve hře 
postoupit, musí předložit nový trumf. 

2. kolo (útok) 

Odborné vyjádřeni NPÚ-HMP bylo v rámci správního 
řízení poskytnuto k prostudování žadateli, společnosti 
Immovision Praha s.r.o., která zastoupena společnosti 
Urbia s.r.o. předložila 17. 6. 2003 odboru památkové 
péče MHMP své „vyjádření k vyjádření." Ve snaze do-
sáhnout trumfu v něm využívá prostředku totálního 
věcného zpochybnění obsahu odborného vyjádření 
NPÚ-HMP, a to s použitím náznaků blufování, např.: 

• kulturně historická kvalita „prázdnosti či nezasta-
věnosti místa" nemůže být předmětem posouzení 
z hlediska památkové péče, protože předmětem jejího 
zájmu jsou ze zákona „hmotné" kulturní památky 
a nikoliv území, kde nic nestojí 

• otázka „přírodního rázu" břehu rovněž není před-
mětem posuzováni památkové péče, ale ochrany příro-
dy a krajiny, „tuto kompetenci NPÚ nemá a jeho odbor-
né vyjádření se tedy neopírá o zákon" 

• vyjádření NPÚ využívá nejasné a tudíž právně ne-
přezkoumatelné terminologie, když používá v argumen-
taci tyto výrazy: „péče o tak vzácný kulturní statek, jako 
je Pražská památková rezervace by měla zohledňovat 
i určitou hierarchii hodnotových měřítek" nebo 
„zastavění pozemku by bylo na úkor jeho dominantní 
kulturně historické kvality, což v takto exponovaném 
místě památky světového kulturního dědictví není 
přyatelné". 

Zkrátka dvoustránkové odborné vyjádření NPÚ-MHP 
je investorem na dvojnásobném počtu stran věcné 
i právně tvrdé napadeno a z tohoto důvodu je na dal-
ších třech stranách investorova vyjádření navrženo, 
„aby odborné vyjádření NPÚ bylo doplněno skutečnost-
mi prokazujícími pravdivost tvrzení uvedených 
v odborném vyjádření NPÚ." Konkrétně je požadováno 
např. prokázání tvrzení, že pozemky nebyly nikdy za-
stavěny stavbami trvalého charakteru, nikdy nepodlé-
haly regulaci a měly přírodní ráz, že navrhovaná stav-
ba zastavuje přírodní břeh a nikoli stavební pozemky, 
že prázdný pozemek má dominantní kulturně histo-
rickou kvalitu a jeho zastavěni by bylo na její úkor. 
(„Tvůj táta že má americkej tahač i s řidičem? 
Dokaž to!") 

Řízná rétorika použitá ve vyjádření investora se snaží 
vzbudit dojem, že vyjádření NPÚ-HMP psal naivní sní-
lek s hlavu v oblacích, který se sice vyzná v záblescích 
zapadajícího slunce nad prejzovými střechami staré 
Prahy, ale v praktickém světě zákonů, chudák, jen 
bezmocně tápe. Proto je také v celém materiálu nejmé-
ně dvakrát zdůrazněno, že odborné vyjádření NPÚ-HMP 
není pro rozhodnutí správního orgánu závazným pod-
kladem a tudíž OPP MHMP není ze zákona povinen se 
jím při formulaci svého rozhodnutí řídit, a že by mělo 
být především přihlédnuto k důkazům přeloženým ža-
datelem, kterými jsou odborná stanoviska tří renomo-
vaných expertů. 
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Skutečným vrcholem trumfu investora je však sku-
tečnost, že správní orgán, tedy magistrátní odbor pa-
mátkové péče zadal na základě tohoto apelu investora 
památkovému ústavu opětovné zpracováni odborného 
vyjádření jako „reparát."2 V deseti bodech dopisu mu 
stroze uložil, jaká tvrzení svého předchozího odborné-
ho vyjádření má NPÚ-HMP prokázat, které argumenty 
specifikovat, konkretizovat a vysvětlit. Obsah tohoto 
požadavku je prakticky doslova (alibisticky) převzat 
z vyjádření investora. 

2. kolo (protiútok) 
Národní památkový ústav - územní odborné pracoviš-
tě v hlavním městě Praze požádal o pomoc při zpraco-
vání nového vyjádření metodicky nadřízené ústřední 
pracoviště Národního památkového ústavu. Formula-
ce z jeho dopisu,3 které trpělivé a věcně zodpovídají 
otázky zadané odborem památkové péče MHMP, pak 
pražský ústav přejal do vlastního nového vyjádření.4 

Navíc se ještě ve své zamítavé argumentaci opírá o zá-
věry z Vědecké rady NPÚ-ÚP, která se konala 2. října 
2003. 

Předtím se s celou kauzou a jejím dosavadním průbě-
hem seznámila také Domácí rada Klubu Za starou Pra-
hu. Svůj názor na celou záležitost pak vtělila do vlastní-
ho Stanoviska z 29. září 2003. Autorka tohoto článku 
i formulaci zmíněného klubovního stanoviska musí nyní 
sebekriticky přiznat, že se jím snažila, byť v tu chvíli ješ-
tě zcela podvědomé, zapojit do rozehrané partie hry 
„Trumfuj, jak umíš!" Klubovní stanovisko, které si mo-
hou zájemci přečíst v závěru tohoto článku, proto zá-
měrné věnuje velký prostor zpochybnění a příkré kritice 
tří posudků (Z. Lukeše, V. Múllerové, J. Holečka) před-
ložených investorem. Jde v podstatě o snahu negovat 
význam a zpochybnit odbornost těchto posudků, na nichž 
investor postaví] památkovou obhajobu svého záměru 
realizace novostavby na daném pozemku. Na faktu, že 
tato velmi vratká obhajoba již po prvním šťouchnutí za-
čala ztrácet stabilitu, má klubovní stanovisko, bez faleš-
né skromnosti, zřejmou zásluhu. 

Členové vědecké rady NPÚ-ÚP se jednomyslně shodli 
na svém zasedání 2. října 2003 na formulaci tohoto sta-
noviska: „Stanovisko k záměnt nové výstavby v prostoni 
Hergetovy cihelny je negativní. Dotčené území není 
stavební parcelou určenou k zastavění Jakákoliv nová 
výstavba v tomto území je hrubým zásahem, měnícím či 
přetvářejícím zažitý, výsostně chráněný obraz nejproslu-
lejšího pražského panoramatu. Hodnota tohoto panora-
matu netkví pouze v kvalitě historické architektonické 
struktury (ta je koneckonců hodnotově diferencovaná), 
ale i v konjiguraci terénu, podílu zeleně a poměru zasta-
věných a nezastavěných ploch. Výjimečná je i skuteč-
nost, že zde nedošlo k transformaci ve 20. století ani 
v současnosti Uvedené kvality podmiňují zachování ge-
nia loci této nejcennější části historického jádra Prahy. 

Zároveň se vědecká rada shodla na tom, že pokud 
by měla být navržená výstavba nadále prosazována, je 
s ohledem na význam lokality nezbytné o záměru infor-
movat Výbor pro světové dědictví, jak to České republi-
ce - jako signatáři Úmluvy o světovém dědictví - uklá-
dají u statků zapsaných na Seznam světového dědictví 
Operační směrnice pro implementaci této Úmluvy."5 

Konec II. kola. 

Hodnocení: Investor zabodoval negaci odborného 
vyjádření NPÚ-HMP, které vyústilo v zadáni „repará-
tu" od OPP MHMP. NPÚ-HMP trumf ale úspěšně vy-
rovnal předložením nově precizovaného odborného vy-
jádření podpořeného navíc závěry Vědecké rady 
NPÚ-ÚP. Trumfy jsou vyrovnány. Investor, chce-li ve 
hře postoupit, musí předložit nový trumf. 

3. kolo (tváří v tvář) 
Odbor památkové péče MHMP má svůj vlastní poradní 
orgán Sbor expertů, jemuž předkládá k řešení složité 
případy své agendy. Další kolo naší hry se neodehrálo 
tudíž korespondenčně, ale v „ringu", protože na zase-
dáni Sboru expertů OPP MHMP dne 6. listopadu 2003 
se sešli jak zástupci obhájců projektu (architekt, auto-
ři kladných posudků),6 tak jeho protivníci. Průběh dis-
kuse shrnuje zápis zjednání takto: 

„Sbor expertů ocenil vysokou kvalitu architektonic-
kého projektu. Následující obsáhlá diskuse však byla 
věnována tomu, zda je vůbec možné takto exklusivní 
a exponovaný prostor v centru PPR zastavět. 

Většina členů Sboru expertů se přikláněla k tomu, 
že z nejrůznějších hledisek, ale především kvůli výjimeč-
nosti této lokality a možnosti narušení unikátního pano-
ramatu města není možné realizovat na tomto místě 
jakoukoli, byť sebekvalitnější, novostavbu. 

Několik členů Sboru expertů zastávalo názor, že tak-
to pojatá novostavba (na ne/vyšší architektonické úrov-
ni) by naopak daný prostor vhodně a nenápadně dopl-
nila a příznivě se promítla do panoramatu města. 

Několik členů Sboru expertů navrhlo, aby k rozho-
dování o takto důležité otázce byl přizván zástupce 
(komisař) UNESCO. 

Pavel Jerie požaduje, že v případě kladného rozhod-
nuti MHMP-OPP bude opatřen názor zástupce UNESCO. 

Hlasování: Ani otázka předmětu hlasování nebyla 
jednoznačná, hlasovalo se tedy o předloženém projektu 
a o tom zda prostor lze vůbec zastavět či nikoliv. 

1. Návrh hlasování o tom, kdo je pro, aby se hlasova-
lo, zda prostor zastavět či ne: Pro: 4. Proti: 9 

2. Hlasováni o tom, kdo akceptuje předložený návrh 
projektu: 

Pro: 3 Proti: 9. Zdržel se:l 
Usnesení: 
Sbor expertů se usnesl na tom, že realizace této stu-

die není přípustná." 

Konec III. kola. 

Hodnoceni Investor v tomto kole nepředložil žádný 
nový trumf a jeho dosavadní trumfy byly přebity. Od-
bor památkové péče MHMP by po tomto kole mohl 
ukončit proces schvalování (hru) vydáním správního 
rozhodnutí. Investor má minimální šance udržet se ve 
hře. 

4. kolo (krok stranou) 
Odbor památkové péče MHMP plánoval ještě před roz-
hodnutím předložit celou záležitost k posouzení další-
mu poradnímu orgánu, a to Památkové komisi Rady 
hlavního města Prahy, jejíž předsedou je zastupitel 
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Mgr. Bohumil Černý. To se však nestalo. Investor 
z důvodu úpravy projektu svou žádost stáhl a OPP 
MHMP správní řízení přerušil. 

Hodnocení situace: 

Hra není dohrána. Investor taktizuje. V momentě, 
kdy se pro něj situace neodvíjela příznivě si vyžádal 
oddechový čas. Potřebuje ho na přípravu nových trum-
fů, ať budou spočívat v určitých projekčních ústup-
cích požadavkům památkářů či v přípravě jiných mo-
mentů strategie. V každém případě je pro něj výhodnější 
začít schvalovací kolečko znovu, než si nechat vydat 
zamítavé rozhodnutí a pak se ho snažit zvrátit odvolá-
ním. To se povedlo jen Medě Mládkové před dvěma lety 
v případě Sovových mlýnů, ale ta měla víc štěstí než 
rozumu. O investorovi novostavby v areálu Hergetovy 
cihelny ovšem víme, že nepracuje s emocemi, přesto 
má zřejmě s paní Mládkovou něco společného - hru 
nevzdá za žádnou cenu a k jejímu vedení použije pro-
středků (trumfů), které nás možná ještě překvapí. 

Kateřina Bečková 

POZNÁMKY 

1. Odborné vyjádření NPÚ-HMP čj. 6393/2003/a/R z 5. 6. 2003. 

2. Dopis OPP MHMP čj. MHMP61095/2003/Fab z 13. 8. 2003 

3. Dopis NPÚ-ÚP čj. 5604/2003 z 10. 9. 2003 

4. Dopis NPÚ-HMP čj. 12734/03/a/R z 9. 10. 2003 

5. Zápis z 2. jednání Vědecké rady Národního památkového 
ústavu, které se konalo dne 2. října 2003 v zasedací síni NPÚ. čj. 
6478/03 

6. Přítomni na zasedání Sboru expertů byli: prof. ing. arch. Miro-
slav Baše, doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.. doc. ing. arch Jakub 
Cigler, ing. arch. Otto Dvořák, prof. PhDr. Mojmír Horyna. ing. arch. 
Jiří Musálek, ing. arch. Petr Malínský, ing. arch. Zdeněk Lukeš. 
PhDr. Ivan Muchka. ing. arch. Jan Sedlák. PhDr. Josef Holeček. 
Mgr. Véra Mullerová. Mgr. Jiřina Knížková, Pavel Jerie, PhDr. 
Michael Zachař. 

STANOVISKO 
k záměru výstavby bytového domu na břehu Vltavy 
v areálu Hergetovy cihelny na Malé Straně 

Klub Za starou Prahu se seznámil se záměrem vý-
stavby bytového domu v areálu Hergetovy cihelny na 
břehu Vltavy na Malé Straně a vydává k němu násle-
dující stanovisko: 

1. Navrhovaný objekt v konfrontaci s prostředím 
Pražské památkové rezervace 

Místo, které si investor vybral k záměru výstavby 
bytového domu, je součástí nejexponovanéjší části praž-
ského panoramatu, malostranského břehu. Toto mís-
to není běžnou volnou parcelou, která by byla pozů-
statkem předchozí regulace, protože nikdy regulováno 
nebylo. Není ani prolukou, vzniklou po zbořeném ob-
jektu trvalého charakteru, protože zde žádný takový 
objekt v posledních 250 letech nestál. (Huberův plán 
Prahy z roku 1769 představuje místo nezastavěné, 
Langweilův model Prahy z doby kolem roku 1830 pak 
na tomtéž místě zaznamenává vysoké hranice dříví, jak 
bylo ostatně obvyklé i na jiných místech vltavského 
břehu. I později bylo místo využito jen k provizorní 
hospodářské nebo účelové zástavbě.) 

Jde o místo, které přesni vymezuji vzájemné 
architektonické a urbanistické vztahy okolní his-
torické zástavby i přírodního terénu břehu řeky, 
vyvíjející se v neregulovaném prostorovém uspořá-
dání v průběhu nékolika předchozích staletí a ce-
lých sto let prakticky neménné! Přivé tato hod-
nota je chránéna v rámci Pražské památkové 
rezervace i Rezervace svétového a kulturního dě-
dictví UNESCO. 

Vzhledem k tomu, že plocha, kterou chce objekt 
zastavit, není stavební parcelou, ale jen „zbytko-
vou" částí pozemku, jehož využití pro novostavbu 



14 PAMÁTKOVÉ KAUZY 

samostatného objektu, a to navíc s nájezdy do pod-
zemního parkingu, by bylo po všech stránkách ná-
silným vlomením do historické tvářnosti tohoto 
místa, považujeme tuto investorem vybranou 
plochu za nezastavitelnou a jakýkoliv ústupek to-
muto či jiným podobným záměrům za precedent 
pro budoucnost památkové rezervace velmi nebez-
pečný. 

2. Posuzovaný záměr z hlediska zákonných norem 

Možnost zasazení novostavby do dané lokality na 
území Pražské památkové rezervace je třeba konfron-
tovat s platnými zákonnými normami: 

Úmluva o ochraně světového kulturního a pří-
rodního dědictví č. 159/1991 Sb., která vstoupila 
v platnost v České a Slovenské Federativní Republice 
15.2.1991, v článku 1, definuje, co vše je za .kulturní 
dědictví" považováno. Jsou to mj. skupiny oddělených 
či spojených budov, které maji z důvodu své architektu-
ry, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světo-
vou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy. Právě touto 
skupinou jsou objekty malostranského břehu, jako 
součást pražského panoramatu, které nejsou jen sou-
borem architektonických jednotlivostí, ale právě .sku-
pinou oddělených budov umístěných v krajině." u nichž 
mimořádně významnou součástí památkové hodnoty 
jsou i specifické vzájemné prostorové vazby a vztahy. 
Výstavba navrženého objektu by byla jejich nesporným 
poškozením a tak zcela zřejmým porušením Úmluvy 
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. 

Vládní nařízení č. 66/1971 Sb. z 21.7.1971 o pa-
mátkové rezervaci v hlavním městě Praze v § 3, 
odst. b novou výstavbu v rezervaci připouští, avšak 
v tomtéž odstavci pro ni stanoví mj. tyto podmínky: 
musí dbát architektonických vztahů ke kulturním pa-
mátkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemo-
vou a prostorovou skladbu i prostředí U navrženého 
objektu nelze hovořit o jakémkoliv .navázání" na pro-
storovou skladbu prostředí, do něhož hodlá svou hmo-
tou vstoupit, neboť vybrané místo nejméně během po-
sledních 250 letech, jak bylo již uvedeno výše, nebylo 
objekty trvalého charakteru zastavěno vůbec a jeho 
.objemová a prostorová skladba" je tím pevné určena. 
Navržená novostavba, která arogantně porušuje tra-
diční prostorovou skladbu v této části malostranského 
břehu, má zřejmý charakter parazitního využití pozem-
ku ve všech aspektech, které jsou pro tento jev známy 
z historie (krajní mez využití volné plochy na úkor okolí). 

Dalším, i když dosud nikoliv závazným normativ-
ním podkladem, je Aktualizace urbanistické studie 
PPR zpracovaná kolektivem SÚRM v roce 2000. Stu-
die zahrnula území, na němž je zamýšlena výstavba 
nového domu, na výkresu s názvem Sourodé celky 
z hlediska možné stavební intervence do kategorie 
c) Soubory pozemků, staveb, domovní bloky určené 
k (možné) modifikaci, zakreslené béžovou barvou. .Mož-
nou modifikací," jak lze vyčíst z průvodní zprávy stu-
die, se však nemyslí nová výstavba v plném významu 

toho slova, která patří v uvedeném výkresu Studie PPR 
do červeně vyznačené kategorie e) Soubory pozemků, 
staveb, domovní bloky určené k nové výstavbě, rozvo-
jové plochy, ale nejvýše změny formy a míiy (stávající) 
zástavby v mezích jednotlivého pozemku v závislosti na 
podrobné regulaci. Tuto charakteristiku však navrže-
ný objekt všemi parametry přesahuje. 

Žádáme, aby Odbor památkové péče MHMP při zpra-
cování svého Rozhodnuti vzal výše uvedená fakta 
v úvahu, a to zejména podle § 3 správního řádu. 

3. Posudky předložené zástupcem investora a 
problém jejich odbornosti 
Zástupce investora předložil na podporu svého zámě-
ru stanoviska tří odborníků (Zdeněk Lukeš, Věra 
Múllerová, Josef Holeček), která jsou protikladná 
k odbornému vyjádření NPÚ. Současně připomíná 
správnímu orgánu (OPP MHMP), že ten není ze zákona 
povinen řídit se odborným vyjádřením NPÚ a .bude-li 
vycházet z nepodložených tvrzení uvedených v odbor-
ném vyjádření NPÚ anebo nepokusí-li se odstranit 
existující rozpor důkazů, bude porušen zákon." 

Zjišfujeme však s překvapením, že některé pasáže 
a tvrzení předložených odborných posudků jsou tak 
.neodborné," tedy plné subjektivních dojmů, protichůd-
ných tvrzení a pouhých domněnek namísto skutečných 
argumentů, že nejen nenaplňuji obecný požadavek věc-
né správnosti, ale nemohou mít proto ani charakter 
důkazu. 

Posudek Zdeňka Lukeše (duben 2003): 

Obsahuje pět stručných odstavců, z nichž první se 
zakládá na neověřené domněnce, druhý na zcela chyb-
ném (!) tvrzení, třetí, čtvrtý a pátý na subjektivním 
dojmu. Autor posudku se v prvním odstavci domnívá, 
že dům lze na pozemek umístit, protože zřejmě zde 
v minulosti zástavba byla, což navrhuje ověřit archeo-
logickým výzkumem. Nevzal ovšem v úvahu, že i kdy-
by zde byla archeologickým výzkumem doložena zá-
stavba, např. středověká polozemnice, neodpovídá tento 
stav charakteru současného panoramatu Prahy, kteiý 
se utvářel později a ikonograficky je doloženo, že nej-
méně v posledních třech stoletích místo trvale zasta-
věno nebylo. V druhém odstavci na podporu svého 
názoru, že vstup do malostranského panoramatu no-
vou výstavbou možný je, uvádí Z. Lukeš, že v katastru 
Malé Strany v Praze 1 vzniklo v průběhu 20. století 55 
nových objektů. Bohužel tady se autor zcela mýlí. Na 
uvedeném území vzniklo ve 20. století jen 25 novosta-
veb a u žádné z nich (!) nelze hovořit o poloze srovna-
telné se zamýšlenou budovou. Tvrzení v tomto odstav-
ci je proto zcela zavádějící a vrhá stín pochybnosti na 
odbornost celého posudku. Třetí a čtvrtý odstavec je 
opět pouhou domněnkou, a to že nový objekt vytváří 
poměrně harmonický vztah s okolními stavbami. Avšak 
při strohém zdůvodnění vize harmoničnosti - obdobně 
nízké stavení, svírající s pobřežní linkou určitý úhel, stav-
ba utilitárního charakteru - lze zapochybovat, zda na-
lezená harmonie není produktem velmi subjektivního 
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a dost povrchního úhlu podhledu nebo snad dokonce 
zbožného přání autora posudku a zda neexistují přece 
jen ještě jiná, mnohem preciznější kritéria, která by 
bylo třeba vzít v úvahu především. V pátém odstavci 
pak Z. Lukeš suverénně, jako by jeho vkus měl hodno-
tu normy, sděluje, která varianta návrhu se jemu osob-
ně nejvíc líbí 

Posudek Věry Miillerové (10. 4. 2003): 
Autorka posudku v úvodu zdůrazňuje exkluzivitu 

prostředí, do něhož zamýšlí navrhovaný objekt vstou-
pit, a v té souvislosti náročnost tohoto úkolu pro ar-
chitekta i obezřetnost v posuzováni. V dalších odstav-
cích se pak snaží doložit, že koncepce návrhu je 
viditelně podložená respektem a úctou k unikátním 
historickým hodnotám dané lokality, návaznost na 
architektonický kontext shledává ve volbě výrazových 
prostředků, avšak nespecifikuje jakých (pokud by 
měla na mysli prvky, které pak - viz dále - sama po-
pisuje a vyzdvihuje, pak nemohlo jít o architektonic-
ký kontext Prahy ale nějakého úplné jiného města!). 
Dále vyzdvihuje adekvátní měřítko hmoty stavby, pro-
porce ve vztahu k okolí a půdorysné umístění, avšak 
opomíjí, že tyto skutečnosti přirozené vyplývají jak 
z exkluzivity této lokality (vážně míněný návrh před-
ložený do správního řízení si nemůže dovolit být hmo-
tové provokativní a výškově naddimenzovaný), tak 
z daných půdorysných a prostorových možností po-
zemku. V další části posudku se V. Múllerová vyja-
dřuje podrobněji k architektuře navržené stavby, kde 
úvodem poukazuje na viditelnou inspiraci charakte-
ristickou estetikou malostranských domů klasicistní-
ho mírně rustikálního typu, ale po pasáži, kde okouz-
leně hodnotí některé v návrhu použité prvky: fasáda 
skládaná z opukových kamenů, rostlinné elementy 
využité k pokrytí střešního nástavce kónického tva-
ru, oproštěni od citace historismů, využití kontrastů 
přírodních materiálů s exaktními rafinovaně delikát-
ními tvary atd., dospívá k překvapivému závěru, kte-
rý nejen není sladěn s již citovaným úvodem této pa-
sáže, ale dokonce je s ním v rozporu: Efekt kontrastu 
je tu doveden k vrcholu, až k jakémusi surrealismu, 
kdy surové strukturyjsou konfrontovány s magickými, 
zrcadlově lesklými hloubkami vnitřků oken - „oči" nebo 
s lesklými pásy - „obručemi", svazujícími načechranou 
hmotu střechy. Exaktní fázováni hmot lesklými prvky 
dodává stavbě odlehčený, jakoby nereálný výraz, od-
kazující k futurologickým vizím. 

Posudek Josefa Holečka (10. - 16. 4. 2003) 
Tento posudek je nejobsažnéjší. V úvodu se zamýšlí 

nad tím, zda uvedená lokalita - pravý spodní roh ve-
duty viditelné z Karlova mostu - snese novou stavbu, 
a dospívá k myšlence, že nezastavěnost místa bychom 
z kompozičního hlediska mohli vnímat jako jakousi ne-
li chybu, tedy alespoň díru nebo proluku. Scelení místa 

je podle J. Holečka možné provést různé, např. výsad-
bou vegetace, ale také touto novou stavbou. V další 
části posudku tento názor podrobněji rozebírá 
s tvrzením, že holá parcela s deskou (myšleno průčelí 
klasicistního čp. 548) zřetelně narušuje průběh první-
ho plánu veduty a novou výstavbou by mohl být uči-
něn první plán spojitější. Přestože autor posudku uží-
vá výrazy se sugestivně pejorativním náznakem, např. 
obnažená deska nebo holíí parcela, z obhlídky místa 
samotného mohou jinému hodnotiteli vyplynout doce-
la jiné závěiy, např. že průčelí domu čp. 548 je velmi 
výrazné členěno a přestože okolní zástavbu výrazně 
převyšuje, je výraz obnažená deska velmi nadsazený. 
Podobně z posudku vyplývající až hrozivá představa 
holé parcely, která má být scelena, aby byla naprave-
na chyba či díra v panoramatu, je ve skutečnosti jen 
úzkým pruhem pozemku sousedícím s malostranskou 
náplavkou a cennou částí přirozeného břehu. Očím 
někoho jiného, než posuzovatele J. Holečka, může na-
opak hmotově rozvolnéná lokalita mezi Hergetovou ci-
helnou a Zbrojnici (čp. 111) pod pozdně klasicistním 
domem čp. 548 připadat jako příjemné pohledové uvol-
nění po kompaktní zástavbě Pražských Benátek, pito-
reskně obsypané prvky turistického ruchu. V další části 
posudku je hodnocena architektura navržené stavby 
a její prvky. Paradoxně k posudku V. Můllerové, která 
shledala výraz stavby futuristickým, J. Holeček vidi 
jeho hodnotu na opačné straně časové přímky: Možná, 
že spiše než k světu modernímu, jehož uplatnění nebo 
kulturní stopu bychom mohli v dané vedutě považovat 
za násilnou aktualizaci harmonického prostředí, se vzta-
huje až k jakémusi gestu předklasickému. Syrovostí 
kamene se váže k ohradní zdi i k řece a skýtá jistý po-
cit rustikality a archaičnostL 

4. Závěr 

Klub Za starou Prahu se domnívá, že z žádného ze tří 
posudků, které předložil zástupce investora k podpoře 
svého záměru, nevyplývá nic, co by mělo hodnotu dů-
kazu či průkazného argumentu pro to, že stavba na 
dané parcele může či má být postavena, případné, že 
je dokonce žádoucí se k tomuto památkově vysoce ris-
kantnímu experimentu v zájmu architektonické origi-
nality návrhu odhodlat. Zjevné odborné chyby, nepod-
ložené domněnky, „dojmologie" a krasořečnění 
diskreditují posudky z proklamované úrovně odborné 
na úroveň téměř laickou. 

Proto vyzýváme Odbor památkové péče MHMP, aby 
se přísné držel jak zákonných norem, které připomí-
náme v druhé části našeho stanoviska, tak především 
odborného vyjádření pražského pracoviště NPÚ. 
V případě, že by se OPP MHMP ve svém Rozhodnutí 
přiklonil k názoru opačnému, považujeme za nezbyt-
né, aby byl schopen odborně svůj názor obhájit, ne-li 
ze zákonné povinnosti, tedy alespoň před veřejností, 
a to argumenty méně plytkými než uvedené tři posudky. 
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BÝVALÝ HOTEL U CÍSAŘE RAKOUSKÉHO NA POŘÍČÍ SE PŘESTAVUJE 
NA HOTEL IBIS 

Záměrem investora, jímž je Jřancouzská společnost Milou s.r.o,je rekonstrukce klasicistního 
domu na hotel s kapacitou přes 500 lůžek. Uliční budova sice zůstane zachována, ale návrh 

předpokládá demolici všech tří dvorních křídel, na jejichž místě vznikne ve dvoře novostavba 
s podzemním parkovištěm pro 30 aut. Územní rozhodnutí na demolici dvorních budov 

a výstavbu sítí bylo již vydáno, ve druhé etapě bude investor usilovat o vydání územního 
rozhodnutí na samotný objekt s hotelovým provozem. Vzhledem k velkému rozsahu bourání 
ve dvorním prostoru začala Domácí rada Klubu Za starou Prahu shromaždbvat informace 

o charakteru a ceně historických staveb, odsouzených k zániku na sledované parcele domu 
čp. 1076-II Na Poříčí 

Zadní průčelí příčného stavení ve dvoře domu čp. 1076-11. Foto K. Hanzlíková, 
listopad 2003 

Stručná charakteristika historické 
zástavby na parcele domu čp. 1076-11 
Na Poříčí 
Původem gotický objekt z konce sedmdesátých let 
14. století, z doby vzniku této části Nového Města Praž-
ského, byl od 16.století významným sladovnickým do-
mem. Od poloviny 17. století zde byl pivní šenk a hos-
tinec, dům se nazýval příznačné Nová hospoda. V první 
čtvrtině 18. století vyrostl na dvorním pozemku 
v zahradě objekt divadla „comoedie haus" hraběte Špor-
ka, na jehož místě stál dřevěný pavilon pro pražskou 
německou ochotnickou scénu ještě na konci 19. stole-
tí. Po pruském ohni byl historický objekt nad terénem 
až na sklepy zničen (v roce 1757 evidován jako poho-
řelý) a následovala rozsáhlá nová výstavba v několika 
klasicistních fázích, zahrnující jak uliční budovu, tak 
nová dvorní křídla. Uliční budova byla v zásadě znovu 

vystavěna do roku 1768, v polovině 19. století ovšem 
doznala další radikální přestavbu. Dvomí zástavba ve 
stávajícím obrysu existovala již na Júttnerově plánu 
Prahy z let 1811-1816, takže vznik dvorních křídel je 
možné vročit do sklonku 18. století. Obě boční dvorní 
křídla, stejně jako uliční budova, byla od doby svého 
vzniku v druhé polovině 18. století ještě několikrát pře-
stavována, zvláště ve 20. století, čímž přišla o většinu 
původních architektonických prvků. Zcela odlišná si-
tuace je však u příčného dvorního stavení na půdory-
su L, vlastně samostatného klasicistního domu, za-
chovaného v autentické podobě s četnými prvky 
původní architektonické výbavy. Odstraněny byly pouze 
pavlače z předního i zadního průčelí, po nich ovšem 
zbyly na fasádách kamenné konzoly. Objekt je v celém 
rozsahu přízemí zaklenut pruskými klenbami - plac-
kami do pasů. včetně bývalé konírny. Na průčelí se 
v úrovni prvního patra nachází původní okna v líci (klič-
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ky, závěsy), většina dveří pochází z doby vzniku domu 
(kliky, krabicové zámky). Schodiště je točité vřetenové, 
sedlová střecha domu s původním tesaným krovem, 
na okrajích měkce ukončeným námětky. Již na první 
pohled po zběžné prohlídce bylo zřejmé, že se jedná 
o hodnotnou a autenticky zachovanou součástí histo-
rické dvorní zástavby. Když shrneme výše uvedená fak-
ta, vyjde nám nepříliš povzbudivý závěr. Zbořena bu-
dou (v termínu do konce roku 2003) tři historická 
křídla, v jádře pocházející nejméně z konce 18. století, 
z toho jedno představující hodnotný klasicistní objekt 
zachovaný včetně architektonických detailů a řemesl-
né výbavy. Skutečně nepěkná vánoční nadílka pod stro-
mek všem milovníkům staré Prahy. 

Průběh projednávání demolice a neúplná 
dokumentace stavby 
Povolení k odstranění stavby vydal úřad MČ Praha 1, 
odbor výstavby dne 11.9. 2003 na návrh žadatele, jímž 
byla společnost Milou s.r.o a na základě kladného sta-
noviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního 
města Prahy ze dne 19. 8. 2003. V tomto stanovisku 
se ředitel odboru Mgr. Jan Kněžínek dle vlastních slov 
„ztotožnil s odborným vyjádřením příslušné odborné 
organizace státní památkové péče", ovšem pouze čás-
tečně, a to v důrazu na zachování uliční budovy, za-
tímco demolice dvorních křídel je podle něj přípustná. 
Odborné stanovisko NPÚ v hl. městě Praze ze dne 27. 
5. 2003 označuje sice demolici dvorní zástavby za ne-
přípustnou, poněkud nešťastným způsobem ale klade 

hlavní důraz na uliční budovu, o které se zvláště roze-
pisuje. Poslední stanovisko odborného památkového 
pracoviště mohlo být negativně ovlivněno zejména ná-
sledujícími skutečnostmi: 

• Chyběl relevantní stavebně historický průzkum jako 
zásadní podklad pro rozhodování a posouzení hodnoty 
historické zástavby na parcele. Odborný orgán státní 
památkové péče rozhodoval v tomto případě na zákla-
dě stavebné historického průzkumu z roku 1959, kte-
iý nebyl (a ani nemohl být) podrobný a který obsahuje 
dnes již zastaralé závěry. Od doby vzniku tohoto prů-
zkumu se totiž zásadně proměnila hodnotová kriteria 
a názor na architekturu 19. století, takže na části ozna-
čené v závěrečném hodnocení jako nehodnotné dnes 
nahlížíme zcela jinak. 

• Pracovníci NPÚ v hlavním městě Praze nevydali po-
kyn ke zpracování aktualizovaného stavebně historic-
kého průzkumu. 

• Stavebně historický průzkum si nakonec zpracoval 
sám projektant (oddělení projekčního atelieru) svéráz-
ným způsobem a dle vlastních představ, aniž by o tom 
informoval památkáře a aniž by tento podklad poskytl 
k archivování pro potřeby památkové dokumentace 
(zpracovatelem byl LZ-Atelier, s.r.o., Rybalkova 35, 
101 00 Praha 10). 

• V takovém případě, jako je tento, kdy zpracovatel sta-
vebně historického průzkumu je příhio součástí pro-
jekčního ateliéru, nelze ani očekávat nic jiného, než že 

Pohled na příčné dvorní stavení od hlavní budovy v ulici Na Poříčí Foto 
K. Hanzlíková, listopad 2003 
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jím zpracovaný průzkum bude .šitý na míru" projek-
tu. To se přesně stalo i v tomto případě, takže části 
historické zástavby určené v projektu k demolici a uvol-
nění místa pro novostavbu (dvorní křídla), byly ozna-
čeny za nehodnotné, a to bez dalšího podrobnějšího 
zkoumání. V tomto ohledu se bohužel nový průzkum 
zcela sešel se závěry pasportu z roku 1959, ze kterého 
mimochodem byla beze změn převzata i některá zjiště-
ní především v kapitole dějiny objektu. V případě domu 
čp.1076-11 to konkrétně znamenalo, že zpracovatelé 
soustředili pozornost na uliční budovu, jako na nej-
hodnotnější část areálu, a podali kompletní přehled 
zde dochovaných architektonických detailů. U dvor-
ních křídel, určených k demolici, chybí naopak i zá-
kladní soupis architektonických prvků. Takový prů-
zkum ovšem nelze označit jinak, než za tendenčně 
zpracovaný, ať už se tak stalo vědomě, nebo z neznalosti 
věci. Neplní ani základní dokumentační funkci pro za-
nikající části stavby a z metodologického hlediska je 
pochybený. Postupuje totiž směrem od předem formu-
lovaných závěrů a jim přizpůsobuje samotný základní 
text zprávy - architektonický popis. Správný postup je 
opačný - podrobnou analýzou všech částí stavby do-
spět až k pečlivému vymezení hodnotných částí. 
V mnohém takový průzkum připomíná dnes tak rozší-
řené „investorské expertní posudky" svou zkratkovi-
tostí a suverenitou ve formulaci závěrů bez znalosti 
potřebných dat. 

Popis projektu 

Samotný projekt, ačkoli zatím nebyl veřejně předsta-
ven ve formě pohledové studie, vykazuje v dispoziční 
studii některé další diskutabilní momenty (veřejně byl 
projekt prezentován na výstavě „Budoucnost a pří-
tomnost Prahy 1", pořádané Městskou částí Praha 1 
v listopadu 2003 ve stanu na Můstku). V podstatě 
totiž kopíruje půdorysně obrys zbořených historických 
dvorních křídel, včetně příčného křídla, oddělujícího 

přední a zadní dvůr (přední dvůr bude navíc nad pří-
zemím zastřešen a využit jako atrium - denní jídel-
na). Urbanisticky tedy projekt není zvláštním příno-
sem a značnou zahušténost zástavby a snahu 
o maximální využití prostoru je nutno samozřejmé 
hodnotit negativně. Kapacita hotelu má být celkem 
546 lůžek v 273 pokojích, což je číslo reálné, vezme-
me-li v úvahu velkou podlažní plochu hotelu (8986 
m2). Této kapacity ovšem bude dosaženo značným 
převýšením stávající zástavby, neboť ustupující dvorní 
křídla mají dosáhnout výšky až 8 nadzemních podla-
ží. Budou tedy o celá čtyři patra převyšovat nynější 
uliční dvoupatrovou budovu, která zůstane zachová-
na. Střechy budou částečně ploché a využity jako te-
rasy. Výškové se tak novostavba vyrovná dostavbě 
v sousedním areálu bývalých kasáren - nástavbě nad 
jízdárnou. Fasády mají být podle sdělení investora 
velmi jednoduše řešené, rytmus oken a jejich rozmě-
ry mají odpovídat historické uliční zástavbě. Je s po-
divem, že obě stanoviska příslušných památkových 
orgánů, tolik zdůrazňující památkovou hodnotu ulič-
ní budovy, neobsahovala požadavek navrácení histo-
rického členění hlavní fasády do ulice. Ta totiž před-
stavovala (až do odstraněni prvků ve dvacátých letech 
20. století) skutečně pozoruhodnou a netradiční 
klasicistní kompozici. 

Závěrem uveďme jeden pozitivní aspekt celé rekon-
strukce. Jejím obnova hotelové funkce a navázání na 
starou pohostinskou tradici zdejšího objektu. Škoda 
jen, že již barokní zájezdní hostinec, umístěný na vý-
padové komunikaci z Prahy, trpěl poněkud extenziv-
ním využíváním prostoru parcely, a to zejména v otázce 
ustájení. Již v době vizitační tabely v roce 1725 bylo 
možno v případě potřeby umístit v objektu padesátku 
koní. A stáje o kapacitě 73 stání, umístěné v nové zbu-
dovaných dvorních křídlech na konci 18. století muse-
ly představovat také velmi slušný dobový standart. Proti 
tomu se zdá dnešní číslo 28 parkovacích míst vlastně 
velmi nízké. 

Kateřina Hanzlíková 
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DEMOLICE BÝVALÉHO TUZEXU V ULICI PALACKÉHO 
NA NOVÉM MĚSTĚ 

Příběh zbořeného obchodního domu čp. 716-11 v Palackého ulici, známého z minulé éry jako 
prodejna Tuzex,je svým způsobem výjimečný, ačkoli rámcově nevybočuje z vžitého schématu 
a průběhu demolic, jak jej známe z poslední doby. V drtivé většině případů, se totiž investorské 

demoliční záměry zaměřují na nízkopodlažní historické objekty, přičemž „druhem nejohrože-
nějším"jsou klasicistní činžovní domy z doby okolo poloviny 19. století. Na parcele domu 

čp. 716 ovšem tento klasicistní objekt zanikl již v roce 1928, kdy jej nahradila Junkcionalistická 
novostavba administrativně obchodního domu podle návrhu architekta B. Bečky. 

Historický dům v klasicistní fasádě čp. 716-11 zbořený 
v roce 1928. 

Snímek ulice Palackého v pohledu od MacNevenova 
paláce k Vodičkově ulici V průhledu se již uplatňují 
oba funkcionalistické domy. Foto kolem 1935. 
Fotoarchiv NPÚ-ÚP 

A byla to právě tato budova z konce dvacátých let -
zdánlivě dobře vyhovující jakémukoli soudobému in-
vestičnímu záměru, která musela ustoupit novostavbě 
hotelu, projektovaného mimochodem také jako železo-
betonový skelet a v podstatě ve stejné hmotě a obrysu, 
jakým byl tento zbořený šestipatrový dům z roku 1928. 
Paradoxem přitom je, že k dosažení demolice použil 
i v tomto případě investor osvědčeného postupu: ob-
jekt nechal chátrat, „odstrojit" na vnitřní konstrukci 
a po nějaké době jej najatými statiky označil za staticky 
narušený a k rekonstrukci nevhodný. Nikoho přitom 

ani v nejmenším nezarazil fakt, že železobetonový ske-
let ze své konstrukční podstaty jen tak lehce nezchátrá 
a zůstává stabilní, byť by byl úplně odstrojen vnější 
plášť stavby a stavba ponechána „otevřená" po znač-
nou dobu. Můžeme si klást otázku, jaký druh objektu 
v pražské památkové rezervaci je vůbec z hlediska 
investora použitelný a obnovitelný, když ani velkoplošný 
šestipatrový funkcionalistický dům zabírající celou plo-
chu parcely se zdravými konstrukcemi - poskytujícími 
maximální pružnost v úpravě vnitřní dispozice, nevy-
hovuje. 
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Proměna uliční Jřonty ulice Palackého 
na dobových fotografiích 
Na přiložených fotografiích můžeme sledovat, jak se 
v průběhu osmdesáti let již několikrát dramaticky pro-
měnil exteriér Palackého ulice. Fotografie z nedávné 
minulosti ukazuje stav platný od třicátých let minulé-
ho století, s dvojicí výrazně se uplatňujících funkcio-
nalistických obchodních domů - Bečková z roku 1928 
a mladšího Zelenkova z let 1937 - 1938, které nastavi-
ly výškovou hladinu střech o dvě podlaží výš a svými 
průčelími (ustupující horni patra) na sebe zjevně rea-
govaly, jako by bylo předem jasné, že ulice bude co 
nevidět zaplněna jejich prvorepublikovými dvojníky. 
A konečně fotografie současného stavu, kde si na místo 
proluky lze docela dobře představit devítipatrovou no-
vostavbu, která posune výškovou hranici ještě dále. 
Výsledný stav převýšeného domu na úzké historické 
parcele bude tak nutně v uličním obrazu velmi rozko-
lísaný a nevyvážený. Při pohledu na tyto historické 
snímky by mohl leckdo namítnout: proč vlastně bylo 
nutné chránit stav ze třicátých let minulého století, 
když již tehdy historické klasicistní domy se středově-
kým jádrem zanikly? Odpověď zní: protože daný stav 
byl pro nás již stavem historickým, hodným právě 
v tomto okamžiku ochrany. Stejně tak, jako pro gene-
raci památkářů třicátých let představovaly stav vyža-
dující ochrany ony zaniklé klasicistní domy. Ovšem 
stejně jako úsilí o záchranu historického domu čp. 716 
v roce 1928, skončila nezdarem podobná snaha i v roce 
2003. 

Průběh projednávání demolice 
památkovými orgány 
Projednávání celé kauzy vykazuje asi nejklasičtéjší 
známý demoliční scénář se špatným koncem. Začíná 
negativním vyjádřením k demolici od pražských památ-
kářů, pokračuje soustavným tlakem investora a končí 
povolením demolice a ruku v ruce s ním povolením 
novostavby odborem památkové péče Magistrátu tak-
řka bez výhrad a rozumných regulačních podmínek. 

Odborné vyjádření tehdejšího Pražského ústavu pa-
mátkové péče k navrhované demolici ze dne 18.8. 1999 
je formulováno velmi přísné a kategoricky. Demolice je 
podle něj nepřípustná a pro starou stavbu je požado-
ván nejprisnější památkářský režim, včetně repasová-
ní všech zachovaných oken, výkladců a zábradlí. Vyjá-
dření se opírá o statický posudek Ing. V. Jandáčka 
z června téhož roku, podle kterého je stavba obnovi-
telná. 

Investor stavby, jímž je společnost Alcibade s. r. o., 
se však s daným vyjádřením nesmířil a zahájil ofenzí-
vu, která mu nakonec přinesla ovoce. V první řadě žá-
dal, i když neúspěšně, pražský ústav o přehodnocení 
negativního stanoviska. Ten mu odpověděl dopisem ze 
dne 22. 9. 1999 (podepsán ředitel PhDr. L. Špaček, 
zpracoval PhDr. M. Zachař) příkrým tónem v tom smys-
lu, že stanovisko zůstává v plném rozsahu v platnosti. 
Navíc po iniciovaném prošetření situace přímo na místě 

Pohled do ulice Palackého od Vodičkovy 
na současnou proluku po zbořeném domu čp. 716-11. 
Foto K. HanzlQcová 

zástupci ústavu konstatovali, že v objektu byly bez ohlá-
šení odstraněny veškeré podlahy, omítky, příčky, ja-
kož i rámy oken, vitríny a kamenné obklady stěn i se 
zrcadly, takže byl objekt zbaven všech prvků původní 
výbavy a kompletně „odstrojen". V textu dopisu se pří-
mo uvádí: Jde o systematickou a plánovitou činnost 
stavební demoliční čety". Odbor výstavby MČ Prahy 1 
dokonce vydal pokyn k okamžitému zastavení nepovo-
lených stavebních prací v objektu (8. 9. 1999). Nastar-
tovanou demolici to však nezastavilo. Dne 14. 9. 1999 
se případ dostal na pořad jednání 15. památkové rady 
primátora, která se k demolici postavila kladně. Zna-
menalo to zásadní obrat v projednávané kauze, neboť 
všechna následná kladná stanoviska - zejména stano-
visko odboru památkové péče Magistrátu (ze dne 18. 
10. 1999) - se na projednání v památkové radě primá-
tora odvolaly. V přípustném stanovisku OPP MHMP se 
přímo uvádí: „po projednání v památkové radě primá-
tora je demolice přípustná". Rozhodnutí tohoto porad-
ního sboru bylo tedy pro OPP MHMP směrodatné 
a zásadně ovlivnilo postoj výkonného orgánu památ-
kové péče, který tak naprosto ignoroval vyjádření pří-
slušné odborné organizace. OPP MHMP v postoupení 
žádosti o demolici odboru výstavby MČ Praha 1 uvádí 
dále tyto argumenty v odůvodnění, proč je demolice 
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přípustná: „na základě provedeného statického průzku-
mu a vizuální prohlídky objektu, kde se nedochovala 
prakticky žádná původní výbava interiérů, a vzhledem 
ke skutečnosti, že stávající objekt není zapsán v sezna-
mu kulturních památek ...je rekonstrukce objektu po 
provedených statických průzkumech bez enormních sta-
vebních zásahů zcela popírajících vlastní konstrukci, 
neproveditelná" (stanovisko k novostavbě ze dne 12.12. 
2000). Dlužno ovšem dodat důležité informace, a sice 
to. že zmiňovaný statický průzkum byl objednán 
investorem a odstranění původních prvků výbavy bylo 
výsledkem nepovolených stavebních prací téhož. 
Povolení k odstraněni stavby bylo pak odborem výstav-
by úřadu MČ Praha 1 hladce a bez překážek vydáno 
dne 6. 10. 2000. 

Projekt novostavby a jeho projednávání 
Projekt novostavby hotelu, předložený ke kolaudaci, 
představuje osmipatrovou budovu se dvěma podzem-
ními podlažími (pro parkoviště o kapacitě 19 vozů). 
V přízemí je zamýšleno zřídit hotelovou halu s restau-
raci a přístupem z podzemního parkoviště. V prvním 
patře má být umístěno fitcentrum s krytým bazénem, 
vystupujícím ve formě proskleného čtvrtoválu z dvor-
ního průčelí objektu. Ve druhém až sedmém patře 
pak mají být hotelové pokoje o celkovém počtu 43. 
V osmém patře dva apartmány s vyhlídkou a krytá 
terasa. 

Ani v další fázi projednávání projektu, tedy v otázce 
novostavby, se OPP MHMP neztotožnil s odborným vy-
jádřením památkového ústavu. Konfliktním bodem se 
ukázala být zejména realizace posledního ustupující-
ho osmého patra ve formě prosklené nástavby, obsa-
hující dva hotelové apartmány, vstup na terasu a vy-
ústění výtahové šachty - dosahující tak výškové kóty + 
29,89 m. „Tato navrhovaná nástavba jde nad rámec 
hmoty zbouraného objektu a ještě tak prohlubuje ruši-
vý stav, kdy již starý objekt výrazně převyšoval své 
okolí Rovněž prolomení velkoplošných oken v severo-
západní štítové zdi nerespektuje původní hladkou 
a nečleněnou plochu štítové zdi, která je značně pohle-
dově exponovaná ve směru do Jungmannovy ulice. 
Nevhodný je také obklad hlavního průčelí deskami ze 
zeleného mramoru" (odborné vyjádření NPÚ v hl. m. 
Praze ze dne 19. 2. 2002, podepsán ředitel ústavu 
PhDr. L. Špaček). OPP MHMP svým stanoviskem 
ze dne 7. 5. 2002 povolil novostavbu hotelu jako 
přípustnou podle předloženého projektu v plném roz-

sahu včetně realizace nástavby 8. patra a obkladu fa-
sády zeleným mramorem. Jako jedinou podmínku uložil 
požadavek, aby „uliční fasáda hmotově a členěním od-
povídala původnímu průčelí". Odbor výstavby MČ Pra-
ha 1 vydal stavební povolení pro novostavbu hotelu 
dne 30. 7. 2002. 

Závěr a hodnocení zaniklého objektu 
Snažíme-li se popisovaný případ shrnout, musíme kon-
statovat, že zbořený historický dům bude nahrazen 
architektonicky nevýraznou novostavbou, která bude 
v postatě kopírovat půdorysně, hmotově a členěním 
fasády stav zaniklého domu. Pak si ale musíme položit 
nutně otázku, k čemu je taková výměna konstrukcí 
vlastně dobrá. Z památkového hlediska dochází k ochu-
zení autentických částí městského organismu. Z hle-
diska architektonického není také novostavba zvlášt-
ním přínosem, neboť je formálně a projekčně nevýrazná, 
průměrná, kopíruje stávající stav. A z hlediska urba-
nismu a rozvoje města je dokonce chybná, protože opa-
kuje a dokonce umocňuje stávající chyby - příliš velká 
hustota zástavby na parcele, hmotové převýšení stá-
vající historické zástavby. Systémovou chybou je dle 
mého názoru skutečnost, že byla povolena demolice 
stavby, jež mohla být ze své podstaty funkcionalistic-
kého objektu (variabilita půdorysu, železobetonový 
skelet) snadno adaptována pro daný účel. Důkazem je 
mimo jiné i to, že byl projektantem pro novostavbu na 
dané parcele použit tentýž typ konstrukce i půdorysu. 

Zbořený dům z roku 1928 byl velmi časným příkla-
dem uvedení vědeckého funkcionalismu do praxe. 
Zaujímal nedílné místo v kontextu okolních staveb více 
známých funkcionalistických obchodních domů, na-
příklad Kyselová Olympiku ve Spálené ulici nebo domů 
Lindt a Baťa na Václavském náměstí. Přestavba usku-
tečněná v šedesátých letech pro podnik zahraničního 
obchodu Tuzex sice připravila objekt o většinu původ-
ních architektonických prvků, zároveň je však záměr-
ně nahradila tvarově a materiálové příbuznými detai-
ly. Byla tak velice zajímavým dokladem určitého 
slohového provázání architektury třicátých a šedesá-
tých let. 

Po zaniklé stavbě nezůstala v pražských archivech 
prakticky žádná dokumentace. Původní projekt z roku 
1928 se nedochoval a před demolicí nebyla provede-
na fotodokumentace. Jediným svědkem zůstává zde 
publikovaná fotografie celé uliční fronty Palackého 
ulice. 

Kateřina Hanzlíková 
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KAUZA KARLÍN - DÍL IV. 

Před rokem bylo první číslo našeho Věstníku věnováno vytipování historicky cenných domů. 
a prorockým varováním před nebezpečím demolic. Tehdejší seznam čítal 26 objektů, z nichž 
bylo devět zapsaných jako kulturní památka a trik zapsání navrženy. Vývoj však ukázal, 
že v Karlině je naprosto jedno, zda je objekt památkově chráněn či nikoli, a přes ujištění 

starosty Prahy 8 se bagry nezastavily. Po roce náš seznam značně prořídl a forma činnosti 
Klubu se dostala spíše do fáze dokumentační 

Tedy, byl takhle jednou jeden Karlín... 

Dům čp. 104, Křižíkova 32 
je prakticky odepsaný již od 
letošní demolice sousedního 
objektu, kdy došlo k pádu 
části zdiva na dvorní část 
krovu. Tento otvor ve střeše 
0 ploše cca 5 x 5m je sice 
zakryt plachtami, ale díky 
intenzivnímu zatékání se již 
propadají stropy u levé části. 
Dům je sice „staticky zajiš-
těn" a vydřeven, ale všechna 
táhla (kotvy v levé části 
snímku) jsou vedena provi-
zorně metr nad podlahami 
V objektu jsou zachovalé 
nejen detaily jako okna, 
dveře, schodiště oj., ale 

1 původní kachlová kamna 
z 19. století a podobně. 
Vlastník nechává objekt 

jednoznačně zpustnout. 

Trocha historie 
Na začátku roku 2002 se Klub začal zabývat monitoro-
váním klasicistních staveb ve středu města. Šlo zejména 
o stavby z let 1780 až 1850. Díky stavebnímu rozma-
chu konce 19. století a snaze tehdejších stavebních 
podnikatelů o větší kapacitu jich byla řada buď zboře-
na, nebo se staly podnoží mladších nástaveb. Vedle 
svých zdobnějších neostylových druhů však působí 
chudě a pro jejich jednoduchý a účelný vzhled není 
jejich historická hodnota příliš patrná. Vyjma jedno-
značných památek jako Stavovské divadlo, Masaryko-
vo nádraží nebo Dům u Hybernů (dříve Městská celni-
ce) se hlavním rysem období klasicismu stává činžovní 
dům. Jeho nejvýstavnějšími příklady je budova Platý-
zu a domy na Smetanově nábřeží. 

„Pavlačák" - startovní byt 19. století 
Nástup první průmyslové revoluce a zrušení nevolnic-
tví roku 1781 nastartovaly proces stěhování do měst 
v té podobě, v jaké trvá dodnes. Ubytování nově se 
přistěhovavšího obyvatelstva bylo zpočátku řešeno pří-
stavbou dvorních křídel stávajících domů a pro majet-
nější vrstvy se stavěly bytové schodišťové domy podobné 
činžovním domům antického Říma. Pro chudší přistě-

hovalce byly stavěny jednoduché jedno a dvojtraktové 
domy přístupné z pavlačí a právě jejich fenomén se stal 
řadě těchto domů osudným. Nemožnost adaptací, spo-
lečné záchodky pro celé patro a v zimě nepříjemná pří-
stupová cesta vedly k snaze o přestavby, opláštění či 
jiná vylepšení. V každém případě, i když je pavlač ve 
svém fungování v mnoha ohledech přepisem venkov-
ského zápraží, postrádá výhody bezbariérového přístu-
pu a je s ní navíc spojena ztráta soukromí v kuchyních 
za přístupnými okny. Bohatnoucí společnost obchod-
níků, řemeslníků i členů svobodných povolání si ča-
sem mohla dopřát bydlení v modernějších nájemních 
domech. Ty se začaly od šedesátých let 19. století sta-
vět v horním Novém Městě, na Vinohradech, na vltav-
ských nábřežích i jinde. Ke zlepšení řešení nájemních 
domů také přispěla konkurence již zmíněných staveb-
ních podnikatelů ve snaze o výnosnost vloženého ka-
pitálu i do budoucna. Typ pavlačového domu tehdy část 
lidí opustila a zůstali ti, kteří neměli na lepší, a ti, 
kterým tento způsob bydlení vyhovoval. Na konci 
19. století došlo i zde pozvolna k zavádění vodovodů, 
kanalizace, plynu a elektřiny, ale pokud nedošlo 
k radikální přestavbě, nemusela se většina „pavlačá-
ků" změnit po jeden a půl století. 
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Boj s pověrami 
Vzhledem k zanedbáni bytového fondu za vlády komu-
nistické ideologie se staly čtvrtě jako Karlin, Libeň či 
Žižkov synonymem rodiště lůzy a nekalých živlů. To 
výjimečně nahrávalo propagandistické tendenci poskyt-
nout pracujícím .zdravé" bydlení. Na tomto základu se 
v sedmdesátých a osmdesátých letech zbořila podstat-
ná část Žižkova, která byla založena jako jeho jediná 
část na pravidelné čtvercové síti. I když zde nebyly uli-
ce založeny tak velkoryse jako v Karlině, dala se zde 
nalézt řada kvalitních domů ze šedesátých let 19. sto-
letí. Ideologie, s jakou je dnes asanován Karlín, je bo-
hužel nesena stejně krátkozrakým záměrem. Parcely 
po průmyslových halách a klasicistních domech sice 
budou zastavěny čistými novými stavbami, ale nebu-
dou zde spíše než objekty bydleni vznikat nová admi-
nistrativní centra, paláce konzumu a další symboly 
našeho patolizalstvi nadnárodním korporacím? 

Klasicismus versus development 
Při procházce například Novým Městem se dá ryze kla-
sicistní činžovní dům potkat zřídka, ale většinou jde 
lehce rozeznat. S trochou nadsázky to bývá ten nejza-
nedbanější v ulici (alespoň co se průčelí týče). Ve srov-
nám s ostatními domy se tato skutečnost možná odvíjí 
právě od nízké výnosnosti oproti mladším činžovním 
domům. Situace v Karlině je však zcela jiná. Klasicis-
mus je zde patrný v urbanismu bloků, šířce parcel, 
detailech a v některých místech i ve výšce zástavby. 

Fenomén vylámaných zubů způsobený dřívějšími de-
molicemi však ukazuje, že tendence stavět zde jako 
kdekoli jinde sem dorazila již před sto lety. Secesní 
i funkcionalistické obytné domy, stejné jako novodobé 
kancelářské působí dojmem velmi univerzálním a po-
strádají jakýkoli rozměr, vztahující se k této jedinečně 
lokalitě. Moderní palác Corso v Křižíkové ulici se snaží 
alespoň nahradit autentickou stavbu kulisou původ-
ního průčelí, aleje a bude ve své snaze osamocen, ne-
boť budovy plánované vedle něj budou svým měřítkem 
negovat vše dosavadní a ostatní průčelí byla nenávrat-
né odstraněna. (Výjimkou je dům v Křižíkově 44, 
z něhož byla po povodni odstraněna střešní krytina 
a jediné, co z něj brzy zůstane, bude právě průčelí.) 

Smutný seznam 
Po zkušenosti s loňským seznamem historicky nejcen-
nějšich domů jsme se poučili a letos jako kritérium 
pro výběr domů, na které chceme upozornit, stanovili 
množství financí do nich investovaných. Režim, který 
platil před rokem, byl spiše provizorně nastolen po 
povodních, ale nyní byla již drtivá část domů oprave-
na a je možno situaci posuzovat jako v jiných památ-
kových zónách. Seznam, který předkládáme, předsta-
vuje domy, do kterých jejich vlastnici neinvestovali 
zatím vůbec nic. Nacházejí se zde domy, kde vyjma 
zametení bláta a vydřevení nedošlo k jakýmkoli opra-
vám, s výjimkou několika, kde byly alespoň otlučeny 
omítky. 

Číslo popisné Ulice 0.č. Vlastník Památka Demolice 

44 Sokolovská 109 soukromý 

46 Sokolovská 51 soukromý Ano 

88 Pobřežní 64 Luberon (Reál Estate) Ano navržen 

104 Křižíkova 32 (Real Estate) 

118 Thámova 17 městská část navržen 

119 Thámova 19 městská část navržen 

136 Pernerova 43,45 Real Estate navržen 

147 Křižíkova 77 soukromý Ano 

155 Sokolovská 60 soukromý 

158 Kollárova 14 Real Estate Ano 

160 Křižíkova 71 soukromý 

195 Křižíkova 59 soukromý navržen 

213 Křižíkova 44 Real Estate 

272 Pernerova 17 soukromý 
-

Ze seznamu nám již vypadly letos v létě zbořené domy čp. 9 v Pemerově ulici a čp. 110 na rohu Sokolovské 
a Thámovy. Jeden byl zapsán jako památka a druhý k zapsáni navržen. Obě parcely byly bleskově odhadnuty 

a úspěšně prodány developerúm. Historická hodnota domů vyčíslena nebyla a jediné, co zůstalo, je několik 
snímků a stručný stavební popis. V případě domu v Pemerově ulici šlo o druhý nejstarší objekt v Karlině a jeho 

majitel Geco Tabák zde neprovedl ani vydřevení pouze počkal (částečnou výdřevu musela provést MČ). 
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Jakdál? 
Je lehké odsuzovat všeobecný nezájem o historii 
a nepochopení hodnoty tradic. Lehčí však je svést 
všechny tyto problémy na nedostatek peněz a mož-
nost jejich snadného získání prodejem pozemků. Jak 
jsme se dozvěděli od vedoucího Odboru pro obnovu 
Karlina a Libně MČ Praha 8, je památková ochrana 
pro majitele nemovitostí spíše prokletím než výhodou. 
Je smutné, že je nutno nařizovat zákonnými cestami 
vlastníkům částí pražské historie, jak se mají o své 
dědictví starat. Jako by památková péče jednala 
v jejich neprospěch a brala jim svobodnou volbu, zdali 

smí přistavět balkónek, osadit plastová okna, nebo 
jen zvýšit dům o pár pater... 

Tedy, v příštím seznamu bychom se rádi zaměřili 
na porovnávání kvalit opravených domů a zvláštní po-
zornost budeme věnovat soutěži majitelů klasicistních 
„pavlačáků" o rychlejší prohlášení jejich domu za kul-
turní památku. 

I když bylo vypracování regulačního plánu pro Kar-
lin zadáno již před několika lety, na jaře 2002 bylo 
zadání změněno na Urbanistický plán s návrhy regu-
lativ. Toto další provizorium má být dokončeno 
v dubnu 2004. 

Dvojice obecních domů 
v Thámově ulici čp.118/17 
a 119/19, je také dosud 
nevyklizena a město údajně 
chystá rekonstrukci O jejich 
demolici bylo zažádáno již letos 
v létě a návrh byl pamálkáň 
jednoznačně zamítnut Spodní 
podlaží jsou z poloviny 19. století 
a nástavby spolu s úpravou 
průčelí pocházejí z dvacátých 
20. století Vlevo v popředí 
je vidět nárožní dům čp. 147 
zapsaný jako památka, soukro-
mý a rovněž úspěšně opuštěný. 
Stejně jako v případě čp. 104 
zde hrozí riziko, že pokud dojde 
k demolici uyšších domů, 
je pravděpodobné, že bude 
poškozena i tato památka. 

Tato reklama se objevila před 
vánocemi 2003, na štítové zdi 
jednoho památkově chráněného 
domu v Karlině. Z obrázku je 
patrné, že vlastník se naprosto 
netají úmyslem dům zbořit 
a vystavět na jeho místě deseti-
podlažní věžák. Oba pohledy 
zachycují parcely sčp. 88 a 82, 
roh Pobřežní a Thámovy ulice. 
V těchto místech byl již ve 
30. letech plánován most přes 
Vltavu do Holešovic a možná 
právě to láká developery 
k takto radikálnímu kroku. 
(Za projektem stojí dceřinná 
společnost Real Estate Karlín) 

LUBERON s.r.o 
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Dům čp. 195, Křižíkova 59 
byl postaven roku 1846 podle 
plánů Joh. Maxe Hegera. 
Fasáda byla začátkem 
20. století purízována a histori-
zující tvarosloví bylo nahraze-
no geometrickými vlysy. Objekt 
není vyklizen, návrh na jeho 
demolici zamítnut, ale na jeho 
parcelu si již majitel nechal 
vyprojektovat sedmipodlažní 
novostavbu. Tento postup byl 

již ve 20. letech aplikován na 
Jedné z vedlejších parcel a jak 
je patrné z fotografie s Křižíko-
vou ulicí, špatné příklady 
táhnou. Pikantním detailem 
zůstává, že majitelem domu 
je zakladatelka sítě obchodů 
Le Patio, ve kterých se nabízejí 
právě repliky historických 
artefaktů ve voňavé a septicky 
čisté podobě. 

V" I I w 
l i j 
mj] . 

| M 
1 

Siř 
"1 
Siř 
"1 ! i 

Křižíkova ulice naproti Corsu je ukázkou prolínání novodobé 
architektury do klasicistního jádra, vyměřeného roku 1817 Guber-
niálním dekretem. Regulační plán byl stanoven v duchu osvícen-
ské stavby města a právě Karlín je jedinou pražskou ukázkou 
tohoto urbanismu. Světlo dopadající na domy proniká čerstvou 
prolukou po demolici čtyř objektů z 19. století. Dle plánů společ-
nosti Real Estate je však zřejmé, že po tomto krátkém vyjasnění se 
jim výhled na oblohu brzy zakryje, a to velmi radikálně. 

Okenní klička z třípatrového domu čp. 272, 
Křižíkova 17, který je jedním z nejmladšich 
v našem seznamu. Osmiosé novorenesanční 
průčelí s bohatou štukovou výzdobou pochází 
z osmdesátých let 19. století tedy ze stejné 
doby jako detail na fotografií Dům stojí 
naproti Karlínskému divadlu a chodci jistě 
nepřehlédnou ozdobné litinové mříže 
v parteru, které jsou jako jedny z posledních 
v oblasti zachovány i v původních rámech. 
Objekt je přes svou historickou intaktnost 
nevyklizen a pozvolna dochází k devastaci 
interiérů (těžba litinových částí schodiště, 
dveřního kování apod.j 

Ivan Minář 
Fotografie autor článku 
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POZNÁMKA K PŘÍPRAVĚ PROJEKTU PARK KAMPA 

Na jedné schůzce pracovní skupiny zřízené MČ Pra-
ha 1 pro zpracování nového projektu úpravy Kampy 
zazněly praktické myšlenky o tom, k čemu má park 
být, jaké má mít cesty, trávníky, že mají být volné pří-
stupné atd. Důležitým úkolem je zamezit průjezdu aut 
a pokusit se ovlivnit i pozemek u Tyršova domu, který 
Sokolská obec zneužívá pro parkoviště. Domnívám se, 
že všechny praktické náměty tezí, snad až na volné 
pobíháni psů všude, mohou být vloženy do zadávací 
dokumentace nového projektu. Padla ale také poznám-
ka: „žádné zdi" a tu jsem pochopil, že diskutující se 
svými náměty vycházejí z dnešní vžité kompozice par-
ku, tj. z volné a velmi přehledné plochy zcelované tráv-
níkem. 

To je však stav, se kterým se vůbec nelze spokojit. 
Sjednocený „všelidový" park vznikl cestou malého od-
poru ve čtyřicátých letech, kdy nejprve pro cvičiště 
a později i kvůli přístupu k řece pro požárníky byly 
zbourány zdi starých zahrad. Tak zmizela důležitá část 
Malé Strany i půvabná křivolaká ulička U Sovových 
mlýnů. Tak zmizela kompozice zahrad, které patřily 
k blízkým palácům. 

Domnívám se, že vzpomínka na historické dělení 
může být základem nové prostorové kompozice parku 
Na Kampě a může také založit funkční charakteristiku 
jednotlivých pozemků. Kampa je hodně navštěvovaná, 

je průchozí a nemá tak velkou rozlohu, aby zde bez 
vzájemných konfliktů mohly v jednom sjednoceném 
prostoru probíhat různé činnosti. V moderních zahra-
dách, třeba i v zahradě u malého rodinného domu 
a v soudobém urbanismu vůbec, se vytváří oddělené části 
pro různé funkce. Zvláštní náhodou může na Kampě 
tato soudobá tendence vzkřísit staré ideální, i když -
jak je vidět - zapomenuté uspořádání. A to důrazem na 
diverzifikaci činností. V souladu s historii anebo jenom 
citováním starého dělení lze na Kampě vyjít vstříc po-
žadavku na průchod nebo průjezd na kole, nerušený 
pobyt na trávníku, kolečkové bruslení, hry starší mlá-
deže, procházky z prostoru do prostoru... až po ten 
pobyt se psy. 

Má být vzpomenut historicity stav, jak to ostatně 
má v památkové rezervaci být. Může se dělit nejen zdmi 
(některé by ostatně při povodni překážely), ale i ploty, 
keři, drobnou architekturou, prospektem s alejí nebo 
jen terénním rozdílem. Tak, aby bylo jasné: s tím, proč 
jsem přišel do parku, patřím sem, ale tam jinde se ode-
hrává něco jiného. Jsem zvědavý, navštívím místo, které 
slibuje jiné překvapení. Taková změna koncepce par-
ku Kampa je v souladu s památkovou péčí. Nejen 
s minulostí, ale zejména vstříc soudobému účelu může 
na Kampě místo nudné pláně znovu vzniknout soubor 
imaginativnich prostranství. 

Martin Krise 

Kampa - střet historie 
a současnosti, zájmů, 
a přání 
Foto Jan Bečka, 
leden 2004 
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KLUB ZA KRÁSNÉ KARLOVARSKO 

Na jaře roku 2003 bylo založeno nové občanské sdružení působící na území okresu Karlovy 
Vary - Klub Za krásné Karlovarsko.* 

Toto občanské sdružení je důsledně nepolitické, založené podle zákona č. 83/1990 Sb. 
o sdružování občanů a má právní subjektivitu. Jeho hlavním posláním podle stanov je ochrana 

přírody a urbanizované i neurbanizované krajiny. Nedílnou součástíjeho zájmu je ochrana 
kulturních hodnot, památek. Hlavní snahou je upozorňovat na dosud skryté hodnoty, aktivně 

napomáhat orgánům státní památkové péče v účinné ochraně jednotlivých památek 
i památkových souborů, soustřeďovat a poskytovat informace a zejména rozvířit větší zájem 

o tyto hodnoty u široké veřejnosti prostřednictvím osvětové činnosti 

Vysídlení vétšíny místního obyvatelstva po druhé 
světové válce z pohraničních oblastí, mezi něž patřilo 
i Karlovarsko, znamenalo také radikální úbytek histo-
rických památek. Uprázdněné objekty byly bourány 
nebo nevhodné užívány. Poněkud překvapivý, leč teh-
dy snad i pochopitelný, byl přezíravý přístup někte-
rých státních orgánů, pro které byly mnohé historické 
objekty přítěží, neboť se jednalo o památky německé. 
Přes tyto těžké zásahy a mnohé problémy se Karlovar-
sko může stále ještě pyšnit romantickou krajinou ko-
lem Ohře či Doupovských hor. tajemným Krušnoho-
řím a množstvím památek od středověku až po vzrušené 
20. století. 

I když k ochraně památek byly v devadesátých le-
tech 20. století v řadě mést a obcí Karlovarska státem 
vyhlášeny památkové zóny a přestože podobné je zá-
konem chráněna i příroda, ke kýžené nápravě se té-
měř nedospívá. Přitom alarmující je zejména to, že při 
opravách, rekonstrukcích a modernizacích historicky 
cenných objektů dochází k jevům, které se mnohdy 
neslučují s dohodnutými a obecné platnými urbanis-
tickými a architektonickými zásadami, ba i s dikcí 
památkového zákona. A tak nadále dochází k znehod-
nocování již vyhlášených sídelních zón a k postupné 
likvidaci historicky cenných objektů. Smutné je, že bez 
ohledu na příslušné památkové zákony a přirozený cit 
jsou podobné akce velice často v závazných stanovis-
cích tolerovány i příslušnými odpovědnými orgány. 
Podobný je i stav v ochraně přírody, kdy v mnohých 
lokalitách jsou povolovány stavby, jež sice moderní 
člověk potřebuje ke svému životu, ale jejichž existenci 
v krajině prosazuje bez ohledu na vnímám a potřeby 
ostatních. 

Vznik Klubu uspíšila nedávná eskalace demolic řady 
historických a památkově hodnotných domů v samém 
srdci Karlových Varů, souboru pozdně barokních domů 
na Lučním Vrchu, lázeňského kněžského ústavu Sv. 
Josef a domu Britania. Další demolice, a to domu č. 35 
ze souboru klasicistních domů v Mariánskolázeňské uli-
ci, je již kompetentními orgány povolena. Čeká se jen na 
to, zda Ministerstvo kultury dá svůj souhlas s upuštěním 
památkové ochrany uvedeného domu. Připravuje se, 
a v nejbližší době zřejmě již proběhne, totální vybourání 
interiérů památkově chráněných domů lázeňského kom-
plexu Florencie pro vybudování nejokázalejšího hotelu 
v Karlových Varech. Zůstanou stát pouze fasády a množ-
ství často již unikátních umělecko-řemeslných prvků 
(mezi nimi i nádherná a velkolepá štuková výzdoba, vnitř-
ní schodiště s ojedinělými vitrážemi zachycujícími po-
hledy na staré Karlovy Vary, mobiliář vesměs vídeňských 
firem z přelomu 19. a 20. století) zaniknou. 

Rovněž bezprecedentní porušování zákonů České 
republiky v nedalekém historickém městě Nejdku, kde 
sám pan starosta vyhlašuje, že realizací stavební čin-
nosti bez jakéhokoliv povolení ať již orgánů státní pa-
mátkové péče či stavebního úřadu bojuje proti „špat-
nému" památkovému zákonu, nás přimělo konat. 

Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme sdružení lidí, 
kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí a co je ob-
klopuje. Chceme vyvíjet iniciativy, jež by veřejnost upo-
zorňovaly na všechny nevhodné devastace historických 
objektů a na neblahé následky nerespektování soužití 
s přírodou. Chceme toho dosáhnout osvětovou činností 
pro širokou veřejnost (přednášky, výstavy, vycházky, 
publikační činnost), ale i aktivní účastí na kauzách, 
jež bez skrupulí manipulují s odkazem naši minulosti. 
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Karlovy Vary - Zahradní 
ulice, dům sv. Josef 
před demolicí 

V rámci první veřejné prezentace Klubu jsme pře-
dali primátorovi statutárního města Karlovy Vary Mgr. 
Zdeňku Roubínkovi protest proti demolicím historic-
kých domů v Karlových Varech. Protestní nótu, ve kte-
ré požadujeme zastavení nevybíravé likvidace karlo-
varské historie, podepsala řada významných odborníků 
jak z oblasti památkové péče, dějin umění, architek-
tury, tak i laické veřejnosti. Klub se svými členy podí-
lel i na přípravě vpravdě smutné výstavy Mattoni 
už opravdu není, dokumentující zánik lázní Kyselka 
u Karlových Varů, odkud do světa proudí proslavená 
Mattonka. 

Zapojili jsme se již aktivně i do správních řízení, 
kde nejsme spokojeni s postupem orgánů státní pa-
mátkové péče při uplatňování památkového zákona. 
Vyslovili jsme zásadní nesouhlas s upuštěním památ-
kové ochrany klasicistního domu č. 35 v Mariánsko-
lázeňské ulici přímo Ministerstvu kultury ČR a zdů-
raznili význam uvedeného domu pro historii lázeňství 
v Karlových Varech, neboť se zde nacházel první 
vojenský lázeňský ústav v našich zemích. Dále jsme 
nesouhlasili s vybouráním lázeňských domů Floren-
cie a vyzvali odpovědné orgány a zejména Krajský úřad 
Karlovarského kraje, aby zastavily barbarské zničení 
unikátních památkových hodnot a konaly tak, jak jim 
to uložila Památková inspekce MK ČR. 

Další aktivity byly směřovány k účinnému hájení his-
torického prostředí města Nejdku a zabránění demolic 
hospodářských dvorů premonstrátského kláštera 
v Teplé, jimiž chce dosavadní správce vyřešit neschop-
nost zajištění jejich základní údržby. Pro nedořešení 
restituci církevního majetku se tyto historické klášter-
ní dvory, spravované Pozemkovým fondem ČR, ocitly 
na pokraji zkázy. Absurdní je i skutečnost, že stát 
vyčlení finanční prostředky spíše na likvidaci těchto (ale 
i řady jiných) objektů, než na jejich záchranu. 

Ve druhém pololetí roku 2003 jsme uskutečnili již 
i několik vlastivědných vycházek. Prubířským kamenem 
byla vycházka do karlovarských lázeňských lesů ke zří-
cenině kostela sv. Linharta. Kostel je pozůstatkem za-
niklé středověké osady Obora, jež sehrála důležitou roli 
v počátcích Karlových Varů. Další vycházka byla smě-
řována do tajemného podzemí Karlových Varů, do pod-
zemního zázemí Vřídla a k základům děkanského kos-
tela sv. Maří Magdalény. Zde nás již mile překvapil zájem 
karlovarské veřejnosU, neboť se v průběhu odpoledne 
dostavilo zhruba na 150 zájemců k poznáni srdce a sa-
motné duše Karlových Varů. Zatím poslední vycházka 
představila zájemcům o karlovarskou historii Karlovy 
Vary doby barokní a klasicistní, opět za účasti 50-60 
lidí. 

V rámci praktické pomoci ohroženým památkám za-
jistil Klub Za krásné Karlovarsko ve spolupráci s Klubem 
Za starou Prahu návrh statického zajištění jednoho 

Karlovy Vary - Luční vrch, domy č. 4 a 6 před demolicí 
pohled z jihu od Staré Louky 
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Karlovy Vary - Luční vrch, 
domy č. 4 a 6 po demolici, 
pohled ze severu od ulice Jelení skok 

Karlovy Vary - Zahradní 
ulice, dům sv. Josef 
v průběhu demolice 

z nejcennéjších a zároveň nejohroženějších patricijských 
domů v Jáchymově - čp. 143, jehož sklípkové klenby 
se již začínají rozpadávat. Další praktickou realizací je 
provizorní zabezpečení střešního pláště románsko go-
tického kostela sv. Jakuba v Ostrově. Tento původně 
farní kostel, později přeměněný na hřbitovní, již znač-
nou dobu neslouží jako řada jiných sakrálních pamá-
tek svému účelu a dostává se pozvolna do havarijního 
stavu. Cílem Klubu je pomoci zachovat jeho památko-
vou podstatu s nezměněným funkčním využitím. 

K patřičné prezentaci našich cflů využíváme místní 
tisk a zřídili jsme i vlastni internetové stránky 
(www.sweb.cz/karlovarsko), kde po překonáni začá-
tečnických obtíží chceme prezentovat jednotlivé akce 
Klubu a rovněž publikovat zajímavé novinky z oblasti 
působeni našeho sdružení. Jedním z cflů Klubu je také 

vydávání vlastního časopisu s názvem Egeria, nava-
zujícím na proslulé vlastivědné sborníky vydávané 
v Karlových Varech od roku 1897 do roku 1943. Měl 
by se opět stát tribunou vlastivědného bádání jak vlast-
ního Karlovarska, tak i širšího regionu severozápad-
ních Cech. Vedle historie a památek by měl být před-
mětem zájmu nového časopisu také přírodní fenomén 
Karlovarska, botanika, zoologie a především hydro-
geologie karlovarské termy. 

Podle starých pověsti vychází jednou za 500 let z řeky 
Ohře na břeh laskavá a dobrotivá vila Egeria, prochází 
krajem a pomáhá všem potřebným a nemocným. Chce-
me kráčet v jejích šlépějích. A přidáváme neskromné 
přání, návrat k prostředí starého romantického Karlo-
varska za nových životních okolností. A zároveň touží-
me po tom, aby se naše přáni stalo i přáním široké 
karlovarské veřejnosti, pro kterou chceme pracovat. 

Mgr. JiříKlsák 
Předseda Klubu 

Za krásné Karlovarsko 

KARLOVARSKO 

http://www.sweb.cz/karlovarsko
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PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU ZA STAROU PRAHU 

V ZÁŘÍ AŽ PROSINCI 2003 

V průběhu podzimních měsíců byly na jednáních 
Domácí rady probírány zejména památkové kauzy, 
které jsou součástí náplně předchozích stránek toho-
to Věstníku. 

Zároveň však byli členové Domácí rady aktivní též 
v řadě dalších iniciativ a našemu Klubu blízkých akcí: 

Probíhala a stále probíhá veřejná finanční sbírka 
SOS Archiv architektury, jíž je Klub Za starou Pra-
hu administrativním správcem. V rámci této iniciativy 
byla uspořádána v prostorách Národního technického 
muzea výstava Vyplavené obrazy (6. 10.-9. 11.2003), 
na níž byl představen výsledek tříměsíční práce na vy-
soušecím pracovišti NTM, který byl spolufinancován 
právě ze sbírky SOS AA. Vystavený soubor představil 
architektonické kresby a plány zajímavé z výtvarného 
hlediska i z hlediska zobrazovacích technik, ukázky 
restaurovaných sádrových modelů, vysušené firemní 
tisky, plakáty, fotografie. Součástí výstavy byl i video-
film, dokumentující postup záchranných prací a nato-
čený studenty - brigádníky vysoušecího pracoviště. 

Celkově bylo za dobu existence sbírky, tj od 30. 8. 
2002 do 31. 12. 2003, vybráno 1,412.652,- Kč a na 

restaurování a vysoušení archiválií prozatím vyplace-
no 494.912,- Kč. 

Probíhalo a stále probíhá restaurování povodni 
poničené části Hypimanova modelu Malé Strany a 
Hradčan, který je v majetku našeho Klubu. Akad. mal. 
Jiří Grossmannn, který restaurování provádí pod ve-
dením akad. mal. Jiřího Boudy, průběh a stav prací 
popisuje takto: 

„Model dohotovený pravděpodobně v roce 1941, je 
lepený z papíru a opatřen kolorovanou perokresbou. 
Zhotovení je provedeno v měřítku 1:200. Poškozený 
model byl ošetřen proti plísním. Voda na modelu zane-
chala špinavou stopu a některá místa rozlepila, jiná 
deformovala. Došlo k poškození podkladu, konstrukce 
a stěn jednotlivých staveb modelu. Vyčnívající prvky, 
komíny, věže byly polámány. 

Po vysušení modelu následovalo čištění a lepení 
uvolněných a rozklížených části Chybějící prvky byly 
nově doplněny, poškozená kresba a barevná úprava 
byly opatřeny retuši 

Fotografie ukazují poničení modelu katedrály nejen 
vodou, ale i hlodavcem .Kostelní" myš ve svém hnízdě 

Restaurování Hypšmanova modelu. Foto J. Grossmann, listopad 2003 
a) Upevňování kartonových výstuží podložky katedrály 
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b) Opravy a lepení poškozených stěn 

zanechala hromádky trusu a stopy zoubků na chutném 
opěrném systému a fialách chrámu. 

Zajímavý je objev signatury autora modelu katedrá-
ly na podkladovém kartonu: František Novák, zhotove-
no roku 1926. 

Po vyčištěni útrob modelu následoval hlavolam -
umístění několika desítek odlepených částí a náhrada 
ztracených prvků. V listopadu 2003 byla obnova mode-
lu katedrály téměř dokončena". 

V říjnu 2003 byla konečně na domě v Tomášské uli-
ci 8 osazena pamětní deska na úmrtní dům Vincen-
ce Morstadta, jejímž autorem je akad. sochař Jaro-
slav Hylas a jejíž financování umožnil jak štědrý 
příspěvek Metroprojektu Praha a.s. (2/3 nákladů), tak 
výtěžek z prodeje kalendářů s Morstadtovými veduta-
mi, které k tomuto účelu věnovalo Nakladatelství Scho-
la ludus - Pragensia (1/3 nákladů). 

Kateřina Bečková 

c) Model katedrály před dokončením restaurováni 
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VÝŠKOVÉ STAVBY A HISTORICKÁ CENTRA PAŘÍŽE, 
VÍDNĚ A ŠANGHAJE 

V poslední době se objevily zajímavé informace v tisku o problematických návrzích výškových 
staveb v centrech výše uvedených velkoměst. Chceme je nyní stručně přiblížit našim čtenářům 

v tomto komentáři 

Paříž. Mrakodrapy u Seiny. S 

Lidové noviny přinesly 4. 11. 2003 zprávu agentury 
Reuters, ČTK pod názvem Paříži zřejmě přibudou 
mrakodrapy i s vyobrazením řady věžáků u Seiny 
s průhledem na Eiíelovu věž. Agenturní zpráva stručně 
konstatuje, že pařížská radnice v čele se socialistickým 
starostou B. Delanoe se zabývá myšlenkou zrušit vyhláš-
ku z roku 1974, která výstavbu věžových domů (mrako-
drapů) zakázala v centru města a povolila výlučně budo-
vy do výšky 31 m (v historické části dokonce jen 25 m). 
Podnětem k této vyhlášce bylo pobouření obyvatel 
i odborných kruhů po postavem mrakodrapu Tour Mont-
parnass vysokého 209 m v roce 1972. Každý, kdo vyšla-
pe schody ke kostelu Sacre Coeur, potvrdí, že tento 
mrakodrap kazí panorama města, mění jeho specifický 
charakter. 

Časopis Stavba 3/2003 přinesl dva pozoruhodné pří-
spěvky. Jednak o výstavbě mrakodrapového centra „Do-

nek Lidové noviny 4. 11. 2003. 

nau City" ve Vídni jednak o záchraně historického cent-
ra Šanghaje. Vídeň prochází v současné době problema-
tickým obdobím. Usiluje o zachování pověsti města me-
zinárodního významu doplněním komplexu „UNO-City" 
(otevřeného v roce 1979), dalšími dvěma soubory výško-
vých budov „Donau City" a vedlejším „Donau Insel". Autor 
článku v časopisu Stavba Richard Němec považuje nově 
vzniklý soubor za ucelený. Vyznačuje se promíšenými 
funkcemi (kanceláře, obytné budovy, obchod). Zároveň 
je však v článku poznamenáno, že i v souvislosti s tímto 
záměrem, realizovaným v části města oddělené od histo-
rického jádra Dunajem a se samostatným přírodním 
prostředím dunajského ostrova, došlo k diskusím o na-
rušení horizontu města Vídně. O dalším, daleko závaž-
nějším problému Vídně, zamýšleném komplexu věžových 
domů Wien-Mitte ještě blíže v centru, informuje samo-
statně následující článek K. Bečkové. 

Vídeň. Nové panorama Donau City. Snímek Stavba 3/2003. 
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Vídeň. Wienna City Tower - novostavba administrativní budovy 
(87 m) dokončená v srpnu 2003. Jediný realizovaný objekt kontro-
verzního záměru Wien-Mitte. 

V článku Renovace historické architektury v šang-
hqjském stylu, publikovaném rovněž v čísle 3/2003 ča-
sopisu Stavba se paní Tess Johnston (s replikou Jana 
Bendy) zabývá problematikou postupů památkové péče 
v Šanghaji. Článek je vybaven šokujícími leteckými 
pohledy na situaci. Historické město zčásti zachované 
je obklopeno neuvěřitelným počtem mrakodrapů, těs-
né ho svírajících. Paní Tess Johnston konstatuje, 
že Šanghaj v posledních deseti letech přešla z devate-
náctého přímo do jednadvacátého století. Památková 

New York. Nové panorama s vítězným návrhem D. Uebeskinda. 
Snímek Stavba 5/2003. 

péče místních orgánů správy města neodpovídá našim 
zvyklostem. Domy tzv. Francouzské čtvrté Šanghaje 
podnikatelé někdy rekonstruují tak, že je zboří a zno-
vu postaví. Aby dosáhli lepších parametrů bytů, zvětši 
dům půdorysné i výškové. Absurdnost tohoto .památ-
kového" přístupu paní Tess Johnston rozhořčeně 
kritizuje. V replice na tento článek píše Jan Benda, 
že .osobně v sobě nenosím příliš mnoho nostalgie pro 
staré zašlé časy". Přesto mu vadí mizeni skutečné hod-
noty autentického charakteru města. Kritizuje však pře-
kvapivé českou, dle néj .velice přísnou památkovou 
rekonstrukci". Musíme však s ním souhlasit, že v Čině 
sehrála svou neblahou roli „kulturní revoluce". Pro nás 
je na obou příspěvcích nejzajímavější bohatá fotogra-
fická dokumentace. 

Milan Pavlík. 

Šanghaj. Historické 
centrum obklopené 
mrakodrapy. Snímek 
Stavba 3/2003. 

Snímky graficky upravil 
M. Pavlík. 
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VÍDEŇ - ZAJÍMAVÝ POHLED ZA HUMNA 

Vídeň, město nám blízké duchem, vzhledem i historii je také partnerským městem Prahy. 
Z této družby se zrodila zajímavá akce, která přinesla řadu námětů, k úvahám. Především byla 
v Sále architektů na Staroměstské radnici uspořádána ve dnech 15. 9.- 30. 10. 2003 výstava 

Vídeň - urbanismus, obnova, architektura a spolu s ní proběhl v zahajovací den 
15. 9. ve Velkém sále Martinického paláce na Hradčanech také odborný seminář na téma 

urbanismus a obnova historických sídel zaměřený na obě hlavní města. 

Popravdě řečeno, z obou akci mne nejvíce překvapily 
pasáže, týkající se rozsahu současné výstavby Vídně 
a originální konverze průmyslových a technických 
objektů k novému využití. Období po roce 1989 je na-
zýváno v dějinách Vídně druhým grůnderským obdo-
bím. Do té doby byla poloha Vídně v Evropě okrajová, 
jen 60 km od mrtvé hranice východního bloku. Po pádu 
železné opony se naopak město dostalo do výhodné 
polohy nejvýchodnější bašty západní kultury a stalo 
se základnou i tranzitní zastávkou pro ekonomický 
pohyb v obou směrech. Jen v letech 1988 až 1993 
vzrostl počet obyvatel o více než sto tisíc a zvýšené 
požadavky na bydleni, administrativní plochy a doprav-

ní služby znamenaly počátek obrovské stavební kon-
junktury, umocněné navíc později nenaplněným zá-
měrem Vídně na pořádání světové výstavy EXPO 95. 

V roce 1979 byl na břehu Dunaje vybudován roz-
sáhlý komplex administrativních budov UNO City. 
Vzhledem k jeho hmotě jsou i pro další místa na břehu 
Dunaje (Wagramerstrasse) plánovány soubory moder-
ních a výškových budov (administrativa, bydlení, ško-
ly, hotely, kostel, výzkumné ústavy). Vize tohoto nové-
ho paralelního centra Vídně je nazývána Donau City. 
Její větší část je nyní již postavena. 

Dalším zajímavým a velkorysým projektem realizo-
vaným koncem 90. letech, původně však směrovaným 

Areál Muzejní čtvrti. V popředí budovy Dvorních muzeí, uprostřed snímku dlouhé průčelí 
Veletržního paláce směřující do Ringstrasse. Repro snímku z publikace Vienna, 

Urban Preservation and Renewal. The State oj the Art IV. Vídeň 2003 
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WIEN-MITTE 

Pohled, na Vídeň 
od Belvederu 
se zákresem věží 
Wien-Mitte. 
Snímek poskytla 
Kontaktní kance-
lář města Vídně 
v Praze 

rovněž k zahájeni EXPO 95, je úprava areálu budov 
bývalého Veletržního paláce a Dvorních stájí na 
Muzejní čtvrť. Areál se nachází na příhodném místě 
v bezprostřední blízkosti Dvorních muzeí. Dovnitř areá-
lu byly dostavěny dvě novostavby - Umělecká hala 
a Muzeum moderního umění. O výšku novostaveb (na-
vržena čtyřicetimetrová věž) a jejich vizuálni zapojení do 
kontextu historické zástavby se vedly téměř po celá de-
vadesátá léta spory. Nakonec byly zamítnuty všechny 
návrhy, které se měly viditelně uplatnit v panoramatu. 

Pro české památkářské ucho je však velmi poučný 
přiklad záměru výstavby administrativních budov nad 
frekventovaným vídeňským nádražím Wien-Mitte. Toto 
nádraží se nachází v prostoru ochranné zóny památky 
Svétového dědictví UNESCO, přitom je důležité vědět, 
že historicity střed Vidně byl na seznam památek svě-
tového dědictví zapsán teprve v prosinci 2000 a tento 

predikát znamená pro představitele města velmi pres-
tižní a vytouženou skutečnost. Wien-Mitte se nachází 
pouhých 800 m od chrámu sv. Štěpána a 300 m od 
Ringstrasse. Architektonická podoba zamýšleného 
komplexu byla založena na výstavbě čtyř věžových sta-
veb, dosahujících až do výše 97 m. Na zasedáni Světo-
vého dědictví UNESCO v Budapeští v červnu 2002 byl 
rakouský stát vyzván k předložení podrobné zprávy o 
tomto projektu. Město Vídeň vyžádanou zprávu zpra-
covalo a v zadaném termínu předložilo, neztotožnilo 
se však s obavami o vizuální integritu historické části 
města. Po kritice předložené zprávy ze strany výboru 
ICOMOS a na základě reálné obavy, že statut památ-
ky svétového dědictví bude historickému jádru Vídně 
opět odebrán, došlo v březnu 2003 k zásadním jed-
náním mezi představiteli města Vídně a zástupci in-
vestora sporného projektu. Překvapivým výsledkem 

Občané Vídně veřejně 
protestiyí proti výstavbě 
komplexu Wien-Mitte 
v roce 2002. 

! IN GEFAHR! 
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Zákres věži stavebního komplexu Wien-Mitte do střešní krajiny Vídně zpracovaný občanskou 
iniciativou bojující proti tomuto záměru. 

Dvě poslední fotografie poskytla Mag. Maria Ranacher z Ósterreichische GeseUschaJt 
Jut Denkmal- und OrtsbUdpJlege. 

jednání, o to složitějších, že investor měl v rukou 
všechna potřebná povolení k stavbě a město zase za 
žádnou cenu nechtělo přijít o prestižní titul památky 
světového dědictví, bylo odstoupení investora od rea-
lizace projektu. V krátké době byla městem na zástav-
bu nádraži Wien-Mitte vypsána nová architektonická 
soutěž, předepisující maximální výšku stavby 60 m. 
Z původního projektu však byla přesto jedna 
z věžových staveb se samostatným názvem Wienna 
City Tower a výškou 87 m, kterou realizoval jiný 
investor, v létě roku 2003 dokončena. 

Dalšími inspirativními vídeňskými projekty jsou: 
přestavba areálu Všeobecné nemocnice na Univerzitní 
městečko (1998), úprava bývalých plynojemů a jejich 
okolí pro obytné účely, zapojení budov tramvajových 

remíz do projektů obytných domů, využití oblouků 
městské dráhy na okružní třídě Gúrtlu k obchodním 
a kulturním iniciativám a jejich stanic k originálním 
nástavbám a úpravám. 

Stejně palčivou jako v Praze je ve Vídni otázka ná-
staveb a půdních vestaveb, která má své kořeny v roce 
1976, kdy město zahájilo tzv. Vídeňskou akci za využi-
tí podkroví, jejímž cílem bylo podpořit přestavbu pod-
kroví na bytové účely z důvodu, aby byl zastaven od-
chod obyvatelstva z historického centra a došlo naopak 
k jeho oživeni. Akce se setkala s okamžitým úspěchem 
a podkrovní byt se stal v dalších letech prestižní 
formou bydlení. Časem však byla akce v masovém mě-
řítku přece jen zastavena, neboť střešní krajina města 
se začala výrazně měnit. 

Kateřina Bečková 
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O KULTURNÍM DĚDICTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ 

Ve velkém sále královéhradeckého Muzea východních Čech se 20. listopadu 2003 odbývala 
celodenní konference o problémech památkové péče s názvem Kulturní dědictví v současnosti 

(o směrech a možnostech ochrany, obnovy a využití památek v Královéhradeckém kraji). 

Impuls vzešel od občanských sdružení, zabývajících 
se ochranou památek a péčí o kulturní dědictví: Společ-
nosti ochránců památek ve východních Čechách a od 
Collegia pro arte antiqua, jež působí na Broumovsku. 
K pořadatelům se připojil rovněž Krajský úřad Králové-
hradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče. 

Cílem setkání bylo nejen seznámit obecně odbornou 
i laickou veřejnost s dnešními pohledy na ochranu, 
obnovu a využití památek v souvislosti s měnícími se spo-
lečenskými, kulturními a technologickými podmínkami, 
nýbrž zejména otevřít komunikaci o přístupech k ochraně 
památek mezi státní památkovou péčí, občanskými sdru-
ženími a vlastníky nemovitosti. Již tento široký záběr 
předznamenal, že problematika movitých památek a ar-
cheologické památkové péče zohledněna být nemohla. 
Setkám rovněž nepočítalo s projednáváním ryze technic-
kých problémů obnovy památek. 

Domnívám se, že základní úkol, jejž jsme si jako po-
řadatelé stanovili, a to, že o svízelné situaci v oblasti 
památkové péče u nás je nutno především mezi státními 
a dobrovolnými památkáři co nejotevřeněji diskutovat, 
vycházet si při tom pokud možno vstříc, byl splněn. 

Stav, kdy oba tyto tábory památkářů komunikují 
velmi málo, anebo si spíše vytýkají ten či onen nezdar 
při záchraně a obnově, případně se navzájem zcela igno-
ruji, je po čtrnácti letech života v demokratické společ-
nosti zřejmě neúnosný. Konference byla nejspíše v tomto 
ohledu průkopnickým činem, nutným počátkem, na nějž 
bychom rádi v dohledné době rádi i ve spolupráci 
s dalšími partnery navázali. 

Úvodní příspěvek byl svěřen ing. arch. Karlu Kučovi. 
Základní referáty pak přednesli zástupci občanských 
sdružení, kteří podali své obecnější zkušenosti z obnovy 
památek (např. kostela v Uhřínové v Orlický horách. 

drobných sakrálních památek na Broumovsku apod.). 
Konzervátor Královéhradecké diecéze osvětlil složitost 
problematiky památkové péče u církevních objektů. Vy-
stoupili i vlastnici nemovitostí, např. chladírenské fir-
my, jež v areálu pevnosti Josefov obnovila v rozsáhlém 
měřítku pro podnikatelské účely zchátralé a opuštěné 
vojenské budovy. 

Právní problematiku v památkové péči stručně přiblí-
žil ředitel Památkové inspekce MK ČR dr. Varhaník; zku-
šenosti z regionu za státní památkáře shrnuli vedoucí 
odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje dr. Mertlik a za Národní památko-
vý ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, 
územní konzervátor Mgr. Kovařík. 

V přisáli muzea bylo možno zhlédnout výstavu, doku-
mentující jak stále četnější kladné příklady zachráně-
ných objektů, tak i případy sporné obnovy a ukázky stá-
le ještě chátrajících památek. 

Najednám konference se dostavilo zhruba sto pade-
sát účastníků, mezi nimiž byl rovněž i hejtman Králové-
hradeckého kraje, který v úvodu krátce vystoupil. 
Z široké následné diskuse vyplynula naléhavost zvole-
ného tématu a zároveň i potřeba navázat na něj 
v budoucnu. Námětem by mohl být již konkrétnější jed-
notlivý problém (např. samostatné jednání o využití 
nemovitých památek). 

Ponechejme si však chvíli času na klidné zhodnocení, 
k němuž by měl přispět rovněž i sborník z konference, 
jejž pořadatelé hodlají vydat zhruba do tří měsíců. 

Miroslav Klouda 
odbor kultury 

a památkové péče KÚ 
Královéhradeckého kraje 
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KOMENTÁŘ KE SCHŮZCE PRIMÁTORA PRAHY 
SE ZÁSTUPCI ICOMOS 

Schůzka proběhla 17. září 2003 na pozvání primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla 
Běma, který byl v létě 2003 informován o znepokojení Českého národního komitétu ICOMOS 

vývojem problémů v Pražské památkové rezervaci (PPR) ve vztahu ke statutu památky 
UNESCO. Schůzky se zúčastnil i náměstek primátora ing. Jan Bůrgermeister, v jehož referátu 
je i památková péče a územní rozvoj města. Za ICOMOS vedl delegaci doc. PhDr. Josef Štuk, 

prezident národního komitétu ICOMOS, a tři jeho členové (prof. K. Kibic - FA ČVUT, 
prof. M. Pavlík - Klub Za starou Prahu a ing. arch Věra Kučová - NPÚ-ÚP). 

Úvodem dr. Štulc citoval dopis, který poslal bý-
valý prezident ICOMOS doc. PhDr. JUDr. D. Lí-
bal, DrSc. předešlému primátorovi ing. arch. 
J. Kaslovi. Vyjadřoval v něm hluboké obavy 
z ohrožení historického jádra Prahy. Statut Pra-
hy, zařazené na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO, přináší nejen výhody (turismus, 
finance), ale na druhé straně i závazky. Dr. Štulc 
v této souvislosti poukázal na problémy Vídně, 
která byla navržena k vyškrtnutí ze seznamu 
UNESCO pro nedostatečné respektování podmínek 
statutu světové památky. 

Primátor dr. Bém zdůraznil, že novému vedení 
pražské samosprávy jde o zachování kvality histo-
rického města, chce se však vyvarovat snahám 
o muzeální, památkově rigidní, neživotné přístupy 
ve prospěch budování životného organismu města. 
(K tomuto názoru, že památkán umrtvují město, kte-
rý v poslední době často slyšíme a se kterým zá-
sadné nesouhlasíme, však nebyl prostor k diskusi. 
Doufáme, že se nalezne při dalších setkáních, kte-
ré pan primátor dle vlastních slov vítá.) 

V další části svého výkladu dr. Bém vyslovil svůj 
rezervovaný vztah ke zřízení orgánu obdobnému 
Státní regulační komisi či Hlavního architekta Pra-
hy, jak navrhuje ICOMOS. S tímto útvarem totiž 
spojuje prosazení největšich urbanistických závad 
v Praze, a to prostřednictvím diktátu jednoho 
architekta nebo úzkého okruhu architektů. Dává 
naopak přednost dnešní organizaci rozdělení pra-
vomoci na 22 městských částí. Není mu však cizí 
potřeba určitého stupně regulace v podrobnějších 
stupních územního plánování, ale z vlastní zkuše-
nosti zná složitost vzniku takového dokumentu. 

Zadání studii a odbornou diskusi podpoří. Zástup-
ci ICOMOSU hájí názor, že se ztrácí vědomí souvis-
lostí unikátní kompozice Prahy. 

K vystoupení dr. Štulce se vyjádřil i náměstek 
primátora ing. Búrgemeister. Uvedl, že rozsah Praž-
ské památkové rezervace (PPR) je příliš veliký. Dnes 
by její schválení neprošlo v takové rozloze, tedy včet-
ně celého Nového Města. Zástupci ICOMOS nao-
pak bránili urbanistický význam založení Nového 
Města a jeho oprávněné zařazení do celku PPR. Ing. 
Búrgemeister vyjádřil i svoji celkovou nespokoje-
nost s aktuální verzí monitorovací zprávy o stavu 
Prahy jako památky UNESCO, která byla zpraco-
vána příslušným oddělením NPÚ-HMP. Přičítá jí 
nepřesnou interpretaci záměrů města. Uvedl na-
příklad, že magistrát již před několika měsíci pře-
dal ČTK zprávu o tom, že studie Pankráce (s mra-
kodrapy) neodpovídá regulaci Pankrácké pláně a že 
s realizací v této podobě se nepočítá. 

Konkrétní sporné případy však nebyly diskuto-
vány vzhledem k omezenému času pro schůzku. 
Ing. arch. Kučová předala panu náměstkovi ing. 
Búrgeimeistrovi již existující podrobnou prováděcí 
směrnici (tzv. Operational, Guidelines), která ob-
sahuje i kritéria k zařazení světových památek na 
Seznam světového dědictví v ohroženi nebo i po-
stup při vyškrtnutí takové památky ze Seznamu 
světového dědictví UNESCO. 

Na závěr setkáni navrhl primátor dr. Bém zvážit 
pozvání vybraných expertů mezinárodního výboru 
ICOMOS na pracovní seminář, na němž by byli in-
formováni o vůli města Prahy světovou památku 
chránit. 

Milan Pavlík 
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ŽIVOT PAMÁTEK, ŽIVOT V PAMÁTKÁCH, PAMÁTKY V ŽIVOTĚ 

DISKUSNÍ POZNÁMKA 

Klub českých spisovatelů uspořádal v prosinci 2002 v Michnově paláci na Malé Straně diskus-
ní setkání nazvané *Život památek, život v památkách, památky v životě". Bohužel ačkoliv to 

pořadatel sliboval sborník nevydaL Příspěvek doc. Václava Girsy nazvaný „Buď, anebo" 
byl publikován v časopise Zprávy památkové péče 2/2003. Projev dr. Kateřiny Bečkové byl 
otištěn pod názvem „Kdo se bojí skanzenu?" ve Věstníku Klubu Za starou Prahu 112003. 

Níže uvedený text je shrnutím několika diskusních vstupů přednesených jako reakce 
na hlavní referáty: 

„Památky jako nositelé duchovního odkazu minu-
losti představují v přítomném životě národů živé svě-
dectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každo-
denně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, považuje 
památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči bu-
doucím generacím za solidárné zodpovědné za jejich 
zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je 
v plné bohatosti jejich původnosti" (Benátská charta 
1964). 

Hodnota památek se skládá z více zdrojů. Význam-
né jsou užitné vlastnosti, tedy schopnost uspokojovat 
potřeby současné společnosti. Výlučnost památek však 
leží v kulturní rovině. Kultura není k přežiti nezbytná. 
Bez památek můžeme žít, stejné jako můžeme žít bez 
literatury, hudby, vzdělání. Ale jaký by to byl život? 

Kulturní dědictví obohacuje a stabilizuje život celé 
společnosti. Celá společnost má proto i odpovědnost 
za jeho zachováni. Je velkou chybou, pokud se péče 
o památky redukuje pouze na zákon. Kulturní hodno-
ty se chrání vzděláním, výchovou, dostupností infor-
maci, pěstováním zájmu občanů a v neposlední řadě 
také odpovědnosti investorů, projektantů, novinářů 
a dalších profesních skupin, jejichž práce se památek 
přímo dotýká. Úřad je nezbytný, ale nemůže nahradit 
spoluúčast veřejnosti. Dovolte malou paralelu. Všich-
ni si asi přejeme, aby na silnicích nedocházelo k do-
pravních nehodám. A teď si představme, že by se 
o dopravní polici říkalo to, co se běžně říká o státní 
památkové péči: Zajištění bezpečnosti je věcí dopravní 
policie, řidiči ani chodci žádnou odpovědnost nemají 
Nebo. Prevence nehod je zbytečná. Nebo. Zrušme 
dopravní policii, každý si přece nejlépe ochrání svou 
bezpečnost sám. 

Smyslem péče o kulturní dědictví je zachovat 
v minulosti vytvořené hodnoty, nikoliv nahrazovat tyto 
existující hodnoty novým dílem. To neznamená, že na 
dochovaném stavu nelze nic měnit nebo že jej nelze 
doplňovat. Znamená to, že změny a doplňky by neměly 
vést k potlačeni nebo dokonce zániku existujících hod-
not. Obecná diskuse na téma, do jaké míry lze památ-
ky přestavovat, by byla bezbřehým, a proto planým tla-
cháním. Diskuse by měla být spíše o tom, v čem spočívá 
jejich hodnota. Stanovim-li objektivně (na základě sou-
časného stavu poznáni), v čem je hodnota památky, 

případně v čem je hodnota dotčeného území, určuji 
zároveň mantinely případné úpravy. Úpravy jsou mož-
né potud, pokud existující kvalita nebude znehodno-
cena. 

Diskuse o památkové péči je zatížena mnoha zavá-
dějícími tezemi, které jsou vyslovovány tak často, že se 
nad nimi již málokdo zamýšlí. Některé zazněly i při 
našem setkání: 

Teze první: ochrana památek je na újmu součas-
né architektonické tvorbě. Na semináři zazněla ve 
formé tvrzení, že v Praze nemohou vznikat krásné nové 
stavby, protože to památkáři nedovolí. Říkat něco ta-
kového je však neopodstatněné hned z několika důvo-
dů. Soudobou architektonickou tvorbu nelze ztotož-
nit pouze s novostavbami nebo razantními přestavbami. 
I menši věci mohou být kvalitním soudobým dílem. 
V této souvislosti lze připomenout například velmi zda-
řilou a citlivou obnovu knihovny Akademie véd navr-
ženou architektem Petrem Bouřilem. Někde je přijatel-
né dokomponovat nový dům, jinde může být 
přiměřeným soudobým projevem invenční rozestavění 
nábytku nebo návrh nové kliky. Velké atraktivní za-
kázky a soudobá tvorba není totéž. 

Památkové chráněná území jsou pouze zlomkem 
plochy hlavního města. Jejich ochrana nebrání, aby 
se Praha jako celek rozvíjela. Rozvoj velkoměsta přece 
netkví v přestavbě a zahušťováni historického centra. 
V centru nechybí žádná důležitá funkce, kterou by bylo 
vhodné v zájmu rozvoje města doplnit. Naopak mezi 
urbanisty je shoda v tom, že Praha potřebuje decen-
tralizaci, to znamená budováni lokálních center ve 
prospěch odlehčení historického jádra. 

Nový dům mohu postavit kdykoliv a kdekoliv. Do-
konce mohu postavit celé nové město. Nikdy nikdo již 
ale znovu nepostaví Malou Stranu s Petřínem a Praž-
ským hradem. Ta je jedinečná a neopakovatelná. Buď 
ji zachováme nebo již nikdy nebude. Stačil by jediný 
věžák na Malé Straně, aby kouzlo pohledů z rampy 
Pražského hradu bylo piyč. Dokud existuje historické 
jádro, čtvrté solidních činžovních domů z konce 19. 
století a místo pro novou výstavbu, mohou si lidé volit 
prostředí, kde by chtěli bydlet, pracovat, podnikat, 
či kam půjdou na procházku. Pokud architektonické 
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dědictví zanikne, tuto možnost ztratí. Není to pouze 
teoretická představa. Připomeňme starobylá a krásná 
města, která zničila válka (např. Drážďany a řada dal-
ších německých mést) nebo ekonomická exploatace 
(Most). Ochranu historické architektury je proto třeba 
chápat jako ochranu základního lidského práva vybrat 
si prostředí, které mi vyhovuje. 

Argumenty o tom, že památkáři bráni nové tvorbě, 
jaksi automaticky předpokládají, že všechno, pod čím 
je podepsán projektující architekt, je výtvarné kvalit-
ní. To však není pravda. Je potřeba si uvědomit, že 
podstatná část navrhovaných úprav památek, ke kte-
rým se státní památková péče vyjadřuje, má zcela uti-
litární charakter. Ale i v případě novostaveb a větších 
úprav je kvalitní architektonické řešení vzácnou vý-
jimkou bez ohledu na skutečnost, zda se navrhuje 
v území s památkovou ochranou či na území nechrá-
něném. Pro ilustraci převažující úrovně návrhů nových 
staveb si například představme, kolik z nově stavěných 
rodinných domků lze ještě považovat za architekturu 
a kolik je jich postaveno ve stylu milionářského (pod-
nikatelského) baroka či maji pouze užitkový charak-
ter. Když měl Zdeněk Lukeš zhodnotit českou archi-
tekturu 1989 - 1999, konstatoval, že za tato léta 
nevznikla téměř jediná práce, která by patřila 
k evropské špičce (viz časopis Architekt 12/1999). Je 
tedy zřejmé, že problém nedostatku architektonicky 
kvalitních nových staveb nesouvisí s památkovou péči, 
ale má obecnější kořeny. 

Teze druhá: památkáři chtějí udělat z města 
skanzen. To je zlá nepravda. Skanzen je forma ucho-
vání památek, které už nemohou sloužit svému účelu. 
V podstatě se jedná o mrtvé muzeální exponáty. Cílem 
památkové ochrany je pravý opak. Využití je mimo-
chodem nejjistějši způsob, jak zajistit památkám při-
měřenou péči. Dalo by se to shrnout do hesla udržovat 
a užívat. Obytný dům na Malé Straně s obchodem 
v přízemí může stále plnit svoji funkci. Z hlediska pa-
mátkové ochrany obvykle není problém byty doplnit 
o sociální zázemí na úrovni dnešní doby či vyměnit 
firemní štít, pokud se změní nájemce obchodu, tedy 
provádět úpravy, které to užívání umožní. Něco jiného 
ovšem je, pokud majitel žádá nastavět patro, zastřešit 
dvůr, zastavět půdu, změnit obytný dům na kanceláře 
či jej dokonce zbourat a nahradit novým, větším. Je 
vhodné si také uvědomit, co se tezemi o tom, že z centra 
Prahy a dalších historických měst přece nemůžeme 
dělat skanzen, prosazuje. Zvyšování hladiny zástavby 
a její zahušťování, zastavování volných ploch včetně 
zahrad (viz například záměr zástavby Kapucínské za-
hrady na Hradčanech). S přidáváním nových metrů 
čtverečních přibývají i auta, protože nové kanceláře 
a prodejní plochy vyžadují dopravní obsluhu. Obchod-
ní síť se orientuje na turisty. Historická architektura 
se mrzačí, protože nástavby a dostavby mají obvykle 
velmi utilitární podobu, nebo se dokonce bourá (viz 
například záměr zbořit rodný dům Jaroslava Haška ve 
Školské ulici či demolované domy ve Vodičkové ulici, 
Na Poříčí, na Národní třídě a další). Takové změny 

vedou ke ztrátě hodnot, které jsou spojeny s historickou 
architekturou a dochovanými historickými jádry měst. 
Je přitom pochybné, zda přispívají k oživeni Mělo by 
proto být pochopitelné, že se jim památková péče sna-
ží bránit. 

Teze třetí: památkáři versus architekti. Velmi 
oblíbené je prezentovat konflikty památkové péče jako 
spor mezi památkáři a architekty. Takové tvrzeni ale 
zcela přehlíží stavebníka. Běžná praxe je taková, že 
investor nejprve formuluje zadání a poté si najme pro-
jektanta. Architekt buď zadáni formulované investo-
rem přijme nebo zakázku nedostane. Stavebníka nic 
neomezuje v tom, aby si vybral projektanta, který mu 
vyhoví. V tomto okamžiku jsou karty rozdány. Koupi-
li investor malý domek a rozhodne-li se postavit místo 
ného obchodné administrativní centrum, nelze se 
s architektem, který takovou zakázku přijal, domluvit 
o citlivé obnově. Pro úspěch práce architekta je zadání 
klíčové. To platí pro památky i pro novou výstavbu -
viz přiklad výše připomenutých rodinných domků. Za-
dání určuje stavebník. Je společnou úlohou profesio-
nálů, architektů i památkářů, aby v tom vlastníkovi 
pomáhali, případné aby jej přesvědčili o správném ře-
šeni. Toho, co úlohu památkářů a architektů spojuje, 
je mnohem více, než toho, co je rozděluje. Kdyby ar-
chitekti měli skutečně volnou ruku a mohli tvořit to, 
co považují za správné, konfliktů by výrazné ubylo 
a ty, co by zůstaly, by byly opravdu v rovině střetu 
idejí. Problém je v tom, že tomu tak není. Architekti 
volnou ruku nemají. 

Teze čtvrtá: památkáři by měli spolupracovat 
s projektanty na komerční bázi. Vyhněme se výkla-
du pojmu památkář (pracovník památkového ústavu? 
úředník orgánu památkové péče? projektant speciali-
zující se na obnovu památek? historik umění? zpraco-
vatel stavebně historického průzkumu? člověk, která 
má rád památky?). Nic projektantům nebrání, aby 
s odborníky na historickou architekturu spolupraco-
vali na komerční bázi. Někteří architekti tak již spolu-
pracuji dávno. Připomenout lze například obnovu Obec-
ního domu nebo obnovu vily dr. Múllera od Adolfa Loose 
ve Střešovicích, na kterých se podíleli odborníci pa-
mátkáři placení investorem. Domáhat se toho, aby 
památkáři mohli spolupracovat s projektantem na ko-
merční bázi, je vlamování se do otevřených vrat. Tato 
možnost existuje. Něco jiného je však chtít, aby tento 
systém nahradil nezávislou památkovou péči garanto-
vanou státem. Člověk, který je existenčně závislý na 
poskytnuti zakázky, není nezávislý odborně. Vraťme 
se k našemu příkladu. Investor koupi malý dům, aby 
jej zbořil a nahradil větší novostavbou. Najde si pro-
jektanta, který takovou zakázku přijme. Lze předpo-
kládat, že si potom najde a zaplatí odborníka, který 
mu takový záměr neschválí s odůvodněním, že dům je 
krásný a památkové cenný? Úloha systematické stát-
ní památkové péče je nenahraditelná a neměla by být 
zpochybňována. 

Miloš Solař 
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POZNÁMKY ZE STUDIJNÍ CESTY PAMÁTKÁŘŮ PO PROVENCI 
A BURGUNDSKU 

Nimes. Maison carrée a budova Art centrum arch. N. Fostera. Foto M. Pavlík 

Každá cesta po sladké Francii přináší vždy nové zá-
žitky. Hlavně v Burgundsku však památkáře vždy za-
skočí úroveň a množství románských a raně gotických 
staveb, především ovšem kostelů. Ve venkovských ob-
lastech (např. kolem Čluny, Berzé-la-Ville, Chapaise, 
Tournus, Brancion) se výstavný románský kostel na-
chází téměř v každé vsi či městečku. 

Posuzovat úroveň realizace ochrany a obnovy měst 
i jednotlivých staveb z několika cest či sympozií by bylo 
troufalé. Přesto již letmý pohled jen trochu obeznáme-
ného pozorovatele upozorni na to, že památkáři ve Fran-
cii jsou stavěni před obdobné teoretické, finanční, spo-
lečenské problémy jako v Čechách. Tlak turismu, 
komerce, reklamy, automobilové dopravy jim působí 
obdobné obtíže. Snad daleko hlubší je však ve Francii 
vztah obyvatel při údržbě svých kamenných domů a 
domečků ve stínu katedrál. 

Obdobně jako v Čechách začínají se zabývat ve Fran-
cii městské rady i církev budoucností málo využíva-
ných církevních staveb, především kostelů. V Dijonu 
nalezneme na malé ploše západní části historického 
města všechny tři hlavní směry možné záchrany. 
Převládá klasická obnova pro církevní účely (opatství 
Saint-Bénigne s kostelem nad hrobem stejnojmenné-
ho světce ze šestého století a s unikátní kryptou o kru-
hovém půdorysu). Kostely městské i na venkově se přes 
den nezavírají. Zůstávají přístupné jak pro věřící i pro 
turisty. Nedaleko chrámu Saint-Bénigne stojí kostel 
Saint-Philibert, který je naopak využíván jako výstav-

ní a koncertní sál. Třetí sousední kostel Saint-Jean 
byl adaptován na divadlo. Adaptace vyznívá jako laci-
né provizorium vestavěné do prostoru hlavní lodi. Roz-
hodně však působí příznivěji než zabetonované několi-
kapatrové hlediště surově vložené do lodi bývalého 
pražského kostela P. Marie v tzv. Paláci U Hybernů 
(včetně nemilosrdně vybouraných barokních zdi a kle-
neb v jevištní části). 

Francouzšti památkáři se musí vyrovnávat i s velkým 
odkazem díla architekta E. Viollet-le-Duca a jeho ško-
ly. Jimi opravené stavby (např. Sainte- Madeleine ve 
Vézelay) zarostly již do panoramatu měst, ulic a ná-
městí. Při pohledu na barbarsky rozbité nádherné 
vstupní portály (chrám Notre-Dame v Semur-en-Au-
xois) či poničené soubory (Čluny, Citeaux) si uvědomí 
i obdivovatel vznešených myšlenek Velké francouzské 
revoluce smutný fakt. Ohnivou filosofickou rétoriku 
revolucionářů bohužel doprovázely zběsilé útoky luzy, 
ničící nádherné doklady kulturní vyspělosti Francie. 
Památkář však po takové šokové vizitě lépe porozumí 
lékaři katedrál - architektu Viollet-le-Ducovi a jeho 
metodě: co možno nejdokonalejší náhrady zničené části 
organismu ve prospěch celku. V medicíně jde o postu-
py dnes zcela běžné a stále se zdokonalující. Životně 
důležitý, ale poškozený orgán lékař vymění za kvalitní 
náhradu. 

Vedoucím tématem diskusí mezi architekty a památ-
káři je v současné době nesporné problém novostavby 
v historickém prostředí.1 Úzce totiž souvisí se zacho-
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váním genia loci historického živoucího mésta. Postup 
amerikanizace nejen Paříže, ale i Lyonu a dalších prů-
myslových center naráží u Francouzů na zdrženlivý 
vztah či spíše na odpor. 

Klub Za starou Prahu neodmítá v duchu svých tra-
dic vstup novodobě koncipovaných staveb do kontex-
tu s historickým městem. Nepřijímá však bezohledná, 
brutální, nepřátelská řešeni vůči historicky a výtvarné 
definovanému prostředí. IVrdíme naopak, že je nutné 
a dnes již možné nalézat soudobé, moderní, kontextu-
álni řešení. 

Jedním z takových pozoruhodných děl moderní ar-
chitektury je Art centrum v Nimes britského architek-
ta Sira Normana Fostera.2 Stojí na půdorysně mírně 
obdélníkovém klasicistním náměstí přímo proti antic-
kému chrámu Maison carrée z doby Augustovy.3 Bu-
dova, ve které sídlí knihovna a muzeum moderního 
umění, byla navržena na místě odstraněného bývalé-
ho klasicistního divadla z roku 1826, obráceného mo-
numentálním portikem s deseti sloupy do náměstí. 
Tedy situace značně složitá. Duch klasicistních idejí, 
které charakterizují celou lokalitu, ilustruje například 
i probourání celé nové ulice do náměstí v první čtvrti-
ně devatenáctého století, aby se získal osový přístup 
a průhled na portikus chrámu. Ze zkušenosti víme 
všichni, že setkání se stavbou na místě samém často 
náš názor doplní, někdy i opraví. 

Nová budova Art centra Normana Fostera v Nimes 
(1984) je pro architekty i památkáře velkým zážitkem. 
Její viditelný historický kontext, úměrné měřítko, klidné 
monumentální schéma i jemný tvarový detail, sofisti-
kovaná kompozice budovy a jejích vnitřních prostorů 
kolem atria s monumentálním schodištěm vzbuzuje 
respekt odborníků. Urbanistická reflexe prostředí (před-
stavení portiku šťastné rytmizovaného pěti sloupy až 

v poslední fázi projektu), elegantní řešení detailů slou-
pů, slunolamů, obvodových stěn i střechy splňuje do-
konale představy o možnosti vzniku kontextuální ar-
chitektury v historickém prostředí klasicismu. Každé 
prostředí je však jiné. V našich městech s rostlým slo-
žitým půdorysem architekt Josef Gočár intuitivné vy-
tušil možnosti kubistického slohu pro navázání dialo-
gu nového domu U černé matky Boží s prostředím 
středověkého Starého Města pražského. 

Fosterův obdivuhodný dům v Nimes patří nesporné 
mezi moderní stavby, které pokorně hledají kontakt 
s prostředím. Méně se to patrně podařilo arch. Jean 
Nouvellovi v přestavbě a nástavbě neorenesančního 
divadla v Lyonu. Po prohlídce lyonského divadla či po 
druhé světové válce chudobné upravené budovy vídeň-
ské Opery snad právem můžeme konstatovat, že za-
chované a architekty Vávrou a Flašarem pietné opra-
vené Národního divadlo v Praze svojí stylovou 
celistvostí a autentičností patří mezi přední díla světo-
vého kulturního dědictví, stejně jako Fosterovo Art cen-
trum v Nimes. 

Milan Pavlík 

POZNÁMKY 

1. Udíleni Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu 
v historickém prostředí vyjadřuje zřetelné hledáni přijatelných 
východisek. (Viz Věstník Za starou Prahu č. 2/2003. s. 30) 

2. Dílu architekta Sira Normana Fostera je věnováno celé květnové 
číslo časopisu A+U. 1988. 

3. Úprava původně nepravidelného náměstí kolem chrámu, zvané-
ho od 16. století Maison carrée. byla provedena V. S. Grangentem 
po roce 1820. Konvent augustiniánů byl zbořen a nově byla prolo-
mena ulice na osu průčelí chrámu (dnešní Rue Auguste). Strana 
náměstí protilehlá dnešnímu Art Centre byla opatřena novými kla-
sicistními fasádami. Divadlu byl představen portikus s deseti sloupy 
v roce 1826. Římský chrám pochází z doby Augustovy (začátek 
1. st.) hexastylos. prostylos, pseudoperipteros. V antice byl patrné 
obklopen sloupovými stoami. 
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O OCHRANNÝCH PATNÍCÍCH 

Před poškozením stěn, nároží a vjezdů paláců i objektů méně významných koly koňských 
povozů sloužily ochranné patníky. Když na přelomu devatenáctého a dvacátého století 
nastoupily k dopravě osob i nákladů automobily, ochranné patníky začaly ztrácet svůj 

význam. A dnes na ně padne chodcův pohled jen ojediněle. 

1. Řada patníků 
kochraně 
průčelí Lichten-
štejnského 
paláce na 
Malostranském 
náměstí 

Přesto přežil v Praze ochranných patníků značný 
počet. Na původních místech stojí souvislé řady pat-
níků určených k ochraně průčelí; v úzkých uličkách 
chrání stěny na jedné i obou stranách nízké jednodu-
ché patníky; rohy budov chrání osamělé, masivní, vy-
soké a převážně pěkně tvarované nárožní (rohové) 
ochranné patníky; u vjezdů přetrvaly na svém místě 
páry stejných ochranných patníků, i když právě tyto 
jsou současným provozem nejvíce ohroženy. 

V metropoli jsou ochranné patníky od barokních až 
po novodobé a s jejich stářím souvisí materiál, ze kte-
rého jsou zhotoveny. Tý nejstarší jsou z pískovce, 
použit byl i mramor, později žula a naposled travertin 
a železo. Výšky i půdorysné rozměry patníků existují 
v řadě variant, ale největší variabilnost je v jejich tva-
rech. Jsou to koule, polokoule, válce, kužele, jehlany 
špičaté i komolé a různé kvádry. Mohou být z jednoho 
dílu, dvoudílné i složené z více stupňů. Ochranné 
patníky se také liší opracováním a zdobením. 

Řady patníků před paláci 
Patníky uspořádané do řad před průčelím paláců měly 
více funkcí. Chránily před poškozením stěny průčelí, 
patníky na koncích řad chránily nároží budov a patní-
ky před vjezdy též sloupky vrat a portálů. Řady ochran-
ných patníků v pražském prostředí můžeme vidět před 
Buquoyským velkým palácem na Velkopřevorském 
náměstí (Francouzské velvyslanectví). Lobkovickým 
palácem ve Vlašské ulici (Německé velvyslanectví), Tos-

kánským palácem v horní části Hradčanského náměstí 
(novodobé patníky). Na Hradčanském náměstí je pak 
ještě jedna řada patníků, a to obklopujících marián-
ský sloup, postavený zde kolem roku 1730. Dvě krátké 
řady patníků jsou též za vjezdem do Platýzu z Uhelného 
trhu. Některé z nich stojí v koutech, kde ochranu stě-
ny nemohly plnit. Patrně zde sloužily kromě ochrany 
stěny také k uvazováni jezdeckých koní. V předchozím 
odstavci uvedené řady patníků jsou kamenné - pře-
vážné pískovcové. 

Unikátní řada dvaceti sedmi novodobých kovových 
patníků, sešroubovaných z několika částí, byla posta-
vena na Malostranském náměstí před Lichtenštejn-
ským palácem (obr. 1). V paláci sídlil v letech 1620 -
1627 mistodržící Karel z Lichtenštejna, hlavní původ-
ce popravy dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání. 
Shodný počet popravených českých pánů s počtem 
kovových patníků, vzhledem připomínající ozbrojence, 
snad není náhoda. 

Neúplné řady patníků - nebo řady patníků různých 
tvarů jsou i v úzkých uličkách - kde se kola projíždějí-
cích povozů dostávala do nebezpečné blízkosti stěn 
domů. Takto je vybavena Stříbrná ulice (obr. 2), Bor-
šov, Řetězová i Týnská ulice ve Starém Městě; na Malé 
Straně pak ulice Všehrdova a Ke Hradu. Ochranné 
patníky jsou rovněž použity u stěny chrámu sv. Miku-
láše na Malostranském náměstí (vlevo od vchodu do 
zvonice tohoto chrámu). 

2. Patníky chránící stěny domů ve Stříbrné ulici 
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3. Jeden z velkých nárožních 
ochranných patníků v Lázeňské ulici 

5. Řetězová ulice má na křižovatce 
s ulicí Husovou jeden z nárožních 
patníků ve tvaru připomínající kalich 

6. Nárožní ochranný patník 
s naznačenou tvčuří na křižovatce 
ulic Liliová a Zlatá 

4. Krásně strašidel-
ný rohový patník 
stojí od pradávna 
ve Starém Městě 
na rohu ulic Husovy 
a Na Perštýně 

Výjimečné výtvarné zpracováni má nevysoký patník, 
který je od pradávna na rohu ulic Husova a Na Perštý-
ně (obr. 4). Je to šklebivec (maskaron) s nafouklými 
tvářemi, vyplazeným jazykem a zatočenými rohy na 
hlavě - nejpůsobivější patník Starého Města a asi celé 
Prahy. Možná, že tento i další z pěkných patníků, mohly 
vzniknout v některé z vyhlášených pražských kamenic-
kých hutí. Žel na patnících a v literatuře je jakási ano-
nymita o jejich tvůrcích patníků i době jejich vzniku. 

7. Osamělý 
rohový patník 
před kostelem 
Panny Marie 
Vítězné 

Nárožní ochranné patníky 
Patníky této kategorie stávají přímo na rozích chráně-
ných objektů a jsou to patníky výrazné a nepřehléd-
nutelné. Například nárožní ochranný patník v Lázeňské 
ulici (obr. 3) měří přes dva metry a je ukončen hlavicí 
v podobě květu. Zajímavostí nárožních patníků je to, 
že jsou převážně osamělé. Pokud v ústí ulice stojí proti 
sobě dva nárožní patníky, je každý jiný. 

Osamělý a vskutku mohutný nárožní ochranný pat-
ník stojí na křižovatce ulic Betlémská a Karoliny Svět-
lé. V ulici Řetězové stojí patníky neobvyklých tvarů -
na křižovatce s ulicí Husovou je patník podobající se 
obřímu kalichu (obr. 5); na křižovatce s ulicí Liliovou 
je zvláštní patník, vytvořený shlukem čtyř různě veli-
kých mramorových kvádrů. Nedaleko na křižovatce ulic 
Liliová a Zlatá stojí rohový patník připomínající homí 
část lidské postavy. Na hlavě je, snad od počátku -
možná že později amatérsky, vyznačen náznak tváře 
(obr. 6). 

Na druhém břehu Vltavy je neobvyklý patník zazděn 
do rohu domu č. 7 Na Kampě. Jde o neopracovaný ve-
liký balvan, který svádí k domněnce, že byl někdy v roce 
1600 vyzvednut z blízkého řečiště Vltavy a zapuštěn 
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do zdiva domu, dnes kulturní památky. Žel balvan byl 
až na úroveň stěny domu přivrácené na náměstí ote-
sán - asi příliš zužoval chodník. Takovou „úpravu" 
postihlo daleko více ochranných patníků. 

K zajímavým náleží patník na rohu budovy vpravo 
od kostela Panny Marie Vítězné (obr. 7). Masivní, 
nepříliš vzhledný je patník na rohu Lichtenštejnského 
paláce a Nerudovy ulice, větší péči věnovali předci 
osamělému patníku na křižovatce ulici Sněmovní 
a Thunovská. Na konci Vlašské ulice je brána do ne-
mocnice nazývané Pod Petřínem. U brány je nezvyklá 
sestava tří ochranných patníků: rohový patník připomí-
nající velkou botu (obr. 8) a dva patníky chránící bránu. 

8. Vnější roh brány do nemocníce Pod Petřínem má 
nárožní ochranný patník ve tvaru velké boty. vlastní 
vjezd je chráněn dalším párem patníků 

Ochranné patníky v bránách, 
vjezdech a průjezdech 
Brány a vjezdy do paláců a měšťanských domů i slou-
py bran do palácových zahrad jsou chráněny převážně 
párem stejných, nebo osově souměrných patníků. Je 
tomu tak při vjezdu do Platýzu z Národní třídy, ovšem 
u vjezdu do téhož paláce z Uhelného trhu stoji dva páry 
spojených, nestejně vysokých patníků ve tvaru komo-
lých kuželů (obr. 9). Přes četné přestavby a moderniza-
ce zůstalo několik párů ochranných patníků na Vác-

9. Pár zdvojených 
ochranných patníků, 
stojí u sloupů brány 
do Platýzu z Uhelného 
trhu 

10. Pěkný pár stejných patníků je u vjezdu do známé-
ho paláce Smiřických na Malostranském náměstí 

lavském náměstí. Na Senovážném náměstí je u vjezdů 
do budov překvapivý počet ochranných patníků pěk-
ných tvarů. Křižovnická ulice na náměstí téhož názvu 
je příčně přerušena budovami Karlových lázní. 
K umožnění dopravy jsou v příčních budovách dva prů-
jezdy. Ty jsou chráněny dvěma páry mohutných, ne-
vzhledných a dopravním provozem snad nejvíce poško-
zených patníků v metropoli. 

Na Malé Straně jsou četné ochranné patníky zají-
mavých tvarů u vjezdů do objektů v ulicích Valdštejn-
ská, Sněmovní, Tomášská. Pěkný je pár patníků u vjez-
du do známého paláce Smiřických na Malostranském 
náměstí (obr. 10) a patníků vjezdu do domu v Letenské 
ulici 5 v podobě šachových figur střelců (obr. 11). 

11. Vjezd do domu v Letenské ulici 5 chrání pár 
patníků s podobou šachových Jigw střelců 

Patníky chránící vjezdy do domů jsou i v bývalých 
pražských periferiích na dopravních tepnách směřují-
cích ke středu města. V Karlině je to hlavně ulice So-
kolovská, na Žižkově Seifertova. V Karlině jsou ochran-
né patníky z krátkého secesního období na Karlínském 
náměstí a v Křižíkové ulici. Maji tvar osmibokého 
komolého jehlanu se svislým rýhováním, o jednom, 
ale i se čtyřmi díly na sobě. 

Některé průjezdy měšťanských domů (v Dlážděné 
ulici 6, v ulici Zlatnické, Dlouhé 4 a 10, ale i v Karlině, 
na Žižkově i jinde) mají osazeny pár patníků vnějších 
(do ulice) a pár vnitřních (do dvora). Zajímavostí je, 
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12. Zajímavé patníky 
jsou instalovány před 
vjezd do zahrady 
Černínského paláce 

13. Statné patníky 
zdobí vjezd do zahrady 
před Valdštejnskou 
jízdárnu 

14. Soubor válcových 
patníků stojí 
u brány vjezdu 
do prostoru u Tyršova 
domu 

že někdy jsou vnitřní patníky vyšší a mohutnější než 
patníky vnější. Patrně si to vynutilo šero na dvorech 
obklopených zástavbou i ve vlastních průjezdech, kde 
přítmí bylo ještě zvětšováno clonou tvořenou projíždě-
jícími povozy. 

Patníky byly také použity u vjezdů do palácových 
zahrad. Čtyři zajímavé a pěkné patníky stojí před vjez-
dem do zahrady Černínského paláce (obr. 12). 
V prostoru Klárova je zahrada související se vstupem 
do stanice metra Malostranská a do Valdštejnské 
jízdárny. U vchodu do této zahrady je pár patníků, tva-
rem, velikostí a vzhledem nadprůměrných (obr. 13). Za-
jímavá je i brána vjezdu do prostoru Tyršova domu ze 
Všehrdovy ulice se třemi kovanými křídly a čtyřmi štíh-
lými válcovými patníky kulovitě zakončenými (obr. 14). 

Kovové ochranné patníky 
Kovové ochranné prvky sloupků bran, vrat a vjezdů 
přejímají více z funkce architektonické ozdoby, než 
z funkce ochranné. Jsou to například výtvarně pěkně 
provedené litinové odlitky u kamenných sloupků brá-
ny do hospodářského dvora zámečku Rokoska v Praze 
8 - Libni. Pěkné i když jednodušší jsou litinové patní-
ky s motivem hlavy psa (obr. 15). Tento typ ochran-
ných patníků je použit pro vnitřní i vnější patníky 
v průjezdu domu na Seifertové ulici 31 na Žižkové, 
u domu v Sokolovské ulici 152 v Praze 8 na Palmovce 
a v ulici Korunovační na Letné u vjezdu do prostoru 
bývalé vodárenské věže. Litina je použita jako materiál 
patníků také u vjezdu do činžáku ulici Za Poříčskou 
branou 11 v Karlině. Ty mají tvar štíhlých komolých 
kuželů ohnutých horními konci ke sloupkům vjezdu. 
Na vrcholu patníku je kruhová úseč, takže dílo má 
podobu prohnuté houby - mladého kozáka či hadovky 
smrduté. 

Kovová ochrana sloupků vrat bývá i z různě širo-
kých ocelových pásů. Na chráněná místa se upevňují 
dva až čtyři pásky. Tři jsou použity při ochraně vjezdu 
do domu v ulici Milady Horákové 4 v Praze 7; do sloup-
ků brány Židovských hřbitovů z ulice Mezi hřbitovy je 
zapuštěno po čtyřech pásech. Ze dvou ocelových pásů 
širokých asi dvě stě milimetrů, vytvarovaných přibližně 
do tvaru podkov a zapuštěných do chodníku, je vytvo-
řena ojedinělá ochrana vjezdu do domu na Sokolovské 
ulici 79/81 v Karlině. Šest párů ocelových pásů tvoří 
také ochranu před nárazy do sloupů přechodového mos-
tu mezi budovami v ulici Nad Petruskou v Praze 2, 
které je možno považovat za patníky i svodidla (obr. 16). 

Stanislav Srnský, autorkou fotografií je Jitka Srnská 

15. Na Žižkově 
v průjezdu domu 
v Seifertově ulici 31 jsou 
vnější i vnitřní litinové 
patníky s hlavou psa 

16. Sloupy přechodové-
ho mostu nad ulicí Nad 
Petruskou v Praze 2 
mají jako ochranu před 
poškozením šest párů 
velkých ocelových 
pásových ochranných 
patníků 



ROČNÍK XXXIV. (V.) ČÍSLO 1 / 2004 47 

KLUB ZA STAROU PRAHU 
VZPOMÍNÁ NA SVÉ ZEMŘELÉ ČLENY 

V druhé polovině roku 2003 zemřeli dva členové senioři Klubu Za starou Prahu. 
Byli to: 

Ing. Karel Žofka 

(narozen 27. 9. 1922, zemřel 18. 8. 2003) 

byl uznávaným konstruktérem velkoprostorových 
hal. V posledním desetiletí se mimo tuto svou hlavní 
specializaci podílel na obnově polozničeného barokní-
ho poutního areálu na Skalce u Mníšku pod Brdy. Pan 
ing. Žofka Klubu zprostředkoval cenné kontakty 
s předními českými mostními specialisty z Českého 
svazu stavebních inženýrů, kteří s velkými mezinárod-
ními zkušenostmi prosazují svými precizními oponent-
ními posudky v souladu s památkové ochrannými hle-
disky iniciovanými Klubem Za starou Prahu a orgány 
státní památkové péče účelově nezbytnou a citlivou me-
todiku zamýšlené opravy Karlova mostu v Praze 

Ing. dr. Jan Kloub 

(narozen 27. 3. 1913, zemřel 31. 10. 2003) 

byl v letech 1960,1972 - 1999 pro svoje vysoce kul-
tivované a přátelské jednání oblíbeným členem Domá-
cí rady Klubu Za starou Prahu. Ze svých širokých zna-
losti světového vývoje stavebné-inženýrské techniky 
poskytoval Klubu v šedesátých letech cenné informa-
ce o nových technologiích hloubeni podzemních ko-
munikací systémem tzv. milánských stěn. Ten byl v téže 
době vážně zvažován pro použití při stavbě podpovr-
chové dopravy v Praze. Její realizace by ovšem bývala 
měla pro pražskou historickou zástavbu katastrofální 
následky. Proto se tehdy Klub přiklonil k variantě hlu-
binné podzemní dráhy, která se postupně realizovala. 

Nechť je tato připomínka malým díkem oběma zemřelým členům za jejich pracovní přínos k aktivitám Klubu 
Za starou Prahu. 

Josef Hyzler 

Paní docentka Radová odešla 
Dne 28. prosince 2003 zemřela po těžké nemoci paní 
doc. ing. arch. Milada Radová-Stiková, CSc, členka 
Klubu Za starou Prahu. V plné duševní síle se dožila 
úctyhodných osmdesáti tří let. Dějiny architektuiy ztrá-
cí vynikající badatelku. Láskou a hlavním předmětem 
vědeckého zájmu jí bylo především středověké stavi-
telství. Její bibliografie obsahuje okolo sta titulů. Pub-
likovala sama nebo ve spolupráci se svým manželem 
Oldřichem Radou (+1992). V roce 1998 vydali Milada 
a Oldřich Radovi své životní dílo, krásně zpracovanou 
a mimořádné přínosnou Knihu o sklípkových klenbách, 
která se následně dočkala i německého vydání. Přínos 
vědecké díla paní docentky Radové lze těžko vměstnat 
do několika málo vět. Cenné jsou nejen konkrétní 
výsledky její odborné práce, ale i to, čemu věnovala 
pozornost. Svým zájmem o sklípkové klenby, točitá 
schodiště, omítky a měšťanské domy předjímala smě-
řování oboru. I díky ní se stalo poznám historických 
konstrukci, stavebních postupů a způsobu užívání 
regulérní součásti bádání o historických stavbách. 
Odborníků, kteří publikují výsledky své práce v oblasti 
dějin architektury, není zas tak málo. Málo není ani 
vysokoškolských pedagogů, kteří obětavé předávají 
studentům své védomosti. Paní docentka Radová však 

dělala víc. Dokázala oslovit studenty a přitáhnout je 
k oboru péče o památky. Založila kroužek, kteiý se stal 
pro mnohé školou odborných znalosti a ve zlých letech 
byl i ostrůvkem slušného jednání. Do kroužku chodili 
nejen její aktuální studenti z fakulty architektury 
ČVUT, ale i posluchači jiných vysokých škol, a vraceli 
se do něj, i když byli již dávno v praxi. Paní docentka 
měla mimořádný takt, s nímž dokázala povzbudit, 
posunout debatu k jádru věci, vyhmátnout souvislosti 
nebo naznačit, že tudy cesta nevede. Většina účastní-
ků středečních schůzek zůstala zájmu o historické 
stavby věrná a tím či oním způsobem se mu věnuje 
profesionálně. Příznačné je, že vytrvala i tehdy navá-
zaná přátelství. Prohloubení poznám' dějin architektu-
ry a výchova mnoha odborníků není jedinou zásluhou 
pani docentky o památkovou péči u nás. Zejména 
při obnově středověkých staveb často pomohla radou 
a názorem. Vhodné Je připomenout i její účast při 
přípravě dokumentace pro nominaci souboru měšťan-
ských domů ve Slavonicích do Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mimořád-
né zásluhy paní docenty Radové byly oceněny Státní 
cenou za památkovou péči. 

Miloš Solař 
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VÁŽENÍ ČLENOVÉ 
KLUBU ZA STAROU PRAHU, 

s počátkem roku se tradičně přiblížil i termín konání další valné hromady, na níž bude mj. zvolena nová Domácí 
rada. S předstihem zveřejňujeme pokyny pro úpravu kandidátní listiny, kterou navrhne Domácí rada a kterou 
obdržíte před začátkem valné hromady. 

Vás, kteří máte dostatek entuziasmu, energie a času, upozorňujeme na možnost kandidovat do Domácí rady 
přímo na valné hromadě tak, že se představíte plénu a necháte se dodatečně zapsat na kandidátku. Je možno 
též navrhnout někoho jiného, pokud ovšem s kandidaturou souhlasí. 

Pokyny pro úpravu karuiidátní listiny 
V kandidátní listině je uveden seznam kandidátů navržených Domácí radou Klubu. Členové Klubu přítomní 
na valné hromadě mají možnost navrhnout protikandidáty. Podmínkou ovšem je, aby kandidát byl přítomen, 
s kandidaturou souhlasil a představil se plénu. Při volbě kandidáta navrženého z pléna musí volič vyškrtnout 
některého z kandidátů v návrhu Domácí rady. Kandidátka totiž nesmí obsahovat více než 23 jmen kandidátů, 
navržených na tytoJitnkce: 1 předsedu, 2 místopředsedy, 18 členů Domácí rady, 2 revizory. Kandidáta navržené-
ho Domácí radou, s jehož kandidaturou volič nesouhlasí, může škrtnout i bez nahrazení jiným jménem. 
O zvolení kandidáta bude rozhodovat prosté porovnání počtu hlasů. 

INFORMACE O KONTROLE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 

V průběhu poslední třetiny roku 2003 provedla tajemnice Klubu PhDr. Božena Finková kontrolu plateb člen-
ských příspěvků. Na řadu členů, kteří neměli příspěvky za minulá léta uhrazeny, se pak obrátila telefonicky či 
dopisem. Výsledky této mravenčí práce jsou v celkovém hodnocení příznivé, zaznamenali jsme však i projevy 
nelibosti z takového .obtěžování" a někteří členové namísto zaplaceni dlužné částky za 2 - 3 roky volili raději 
ukončení členství v Klubu. 

Vzhledem k tomu, že finanční náklady spojené s provozem kanceláře a s rozmanitou činnosti našeho Klubu 
včetně vydávání tohoto Věstníku nelze hradit dobrým slovem, ale výhradně jen reálnými finančními prostředky, 
prosíme naše členy, aby nám svou přízeň projevili a své rozhodnutí setrvat v našem kruhu potvrdili včasnou 
platbou členského příspěvku, a to buď přiloženou složenkou či osobně v kanceláři Klubu. 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu 

KLUBM ú Wřm 
STAROU 
PRAHU 



ZA STAROU PRAHU 

„Bez komentáre". 

KLUBM 

Cl Wřm 
STAROU 
PRAHU 

MOMENTKT 
Z KARLÍNA 

Karlín je v knihách 
0 architektuře zmiňován 
jako skvost klasicistního 
urbanismu a první pražské 
předměstí. Přitom je čtvrtí 
bez regulačního plánu, 
kde je možné demolovat 
1 kulturní památky bez udání 
důvodu a statut památkové 
zóny je chápán jako přítěž 
pro vlastníky nemovitostí. 

Záběry z demolice domu 
čp. 9, Pernerova 40, která 
proběhla na přelomu srpna 
a září 2003. Více v článku 
na str. 22. 

Fotol. Minář, září2003 
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DODATKY I I . 

Historická předměstí 

a okraje města - pravý břeh 

Vltavy 

Druhou dodatkovou knížku 
ke slavné edici připravilo 
nakladatelství Paseka spolu 
s autorkou Kateřinou Bečkovou. 
Obsahuje 149 snímků zmizelých 
partií Karlina, Libně, Vysočan, 
Žižkova, Vinohrad, Vršovic, 
Strašnic, Nuslí, Michle a Podolí. 

Knihu lze zakoupit v kanceláři 
Klubu Za starou Prahu s výraznou 
členskou slevou. 

ZMIZELÁ PRAHA. 

ZPRÁVY PAMATKOVE PECE 
časopis milovníků památek z profese 

i zájmu vydává Národní památkový 

ústav - ústřední pracoviště 

Z obsahu č. 1/2004, které vychází 
v polovině února 2004: 
V. Kučová: Praha jako památková rezervace 
zapsaná na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO 
V. Nejedlý: Valdštejnský palác v Praze -
restaurování štukové výzdoby 
J. Bláha, O. Protiva: Průzkumy zámeckého 
divadla v Litomyšli 

M. Nesměrák: Novověká studia centrálních 
staveb z období antiky 
A mnoho dalších zajímavostí z památkové praxe 
i teorie, informací o uskutečněných akcích, 
seminářích, konferencích apod. 

Cena jednotlivého čísla časopisu 70 Kč, 
roční předplatné 300 Kč. 
Časopis mohou zájemci zakoupit 
v redakci, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 
nebo v knihkupectvích Academia, 
Václavské nám. 34 a Národní tř. 7. 
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