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RECENZE. 

„Vono je vůbec moc věcí na světě, který se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to 
každej zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh," pravil Josef Švejk sice jinde, jindy 

a v jiné souvislosti, ale skoro jakoby komentoval záměr demolice rodného domu svého literárního otce 

Jaroslava Haška v Praze v roce 2001. Čtěte na str. 4. 
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Nová dominanta Karlova náměstí... Tak na tohle 

celých šedesát let čekala jedna 

z nejvýznamnějších parcel historické Prahy! 

Foto Jan Veselí), leden 2001 

Průčelí rodného domu Jaroslava Haška v průhledu 

Navrátilovou ulicí aneb být či nebýt není otázkou 

jen pro Hamleta. 

Foto Jan Veselý, leden 2001 
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POZVÁNKA 

na valné shromáždění Klubu Za starou Prahu 

dne 9. února 2001 v 9,30 hod. v Baráčnické rychtě 

Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 23 (čp. 555-III) 

možnost příchodu k sálu též z Nerudovy 13 (čp. 250-111) 

PROGRAM: 

1. Jednatelská zpráva 

2. Zpráva pokladní 

3. Zpráva revizní 

4. Diskuse 

5. Volby předsednictva a domácí rady 

6. Usnesení 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2001: 

PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně 
ProJ. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové 

Richard Biegel (jednatel), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš, Marek Foltýn (pokladník), 
Doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, Mgr. Kateřina Hanzlíková (tajemnice), Ing. arch. Josef 

Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kasička, Ing. arch. Martin Krise, 
Mgr. Radmila Kreuzziegerová (správce knihovny), Michal Patrný (správce fotoarchivu), 

Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav 
Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář), Ing. arch. Jaroslav Vokoun - členové 

Milan Patka, Ing. Jiň 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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PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA LEDEN AŽ ČERVEN 2002 
HOVORY O PRAZE 

298. 9. ledna 
Korunovace Marie Terezie v Praze dne 12. 5. 1743 

PhDr. Helga Turková 

299. 13. února 
Historická budova Národního muzea 

Karel Ksandr 

300. 13. března 
Pocta Vincenci Morstadtovi k 200. výročí narození slavného vedutisty 

PhDr. Kateřina Bečková 

301. 10. dubna 
Aktuality Klubu Za starou Prahu 
Informují členové Domácí rady Klubu. 

Další termíny přednášek v prvním pololetí roku 2002: 
26. května a 12. června 

Přednášky uvádí PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu. 
Přednášky se konají vždy od 18 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea, 

v přízemí vzadu. Václavské nám. 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C. 
Pozor - zrnina z pondělků na středy! 

Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Obvodní 
knihovnou v Praze 5. 

VYCHÁZKA 6. dubna 
Procházka na Vinohradské hřbitovy. Vycházku vede PhDr. Libuše NeckářováaAlois Vcuwušek. 

Sraz ve 14 hodin u hlavni brány na Vinohradský hřbitov. 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ročník XXXII. (III.), čislo 1/2002 
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. 

Čislo 1/2002 mělo redakční uzávěrku 15. 12. 2001. 

Číslo 2/2002 vyjde v květnu 2002. 
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K U I B k 

U Wřm 
STAROU 
PRAHU 

Adresa kanceláře Klubu Za starou Prahu: Mostecká 1, 118 00 Praha 1 
návštěvní hodiny: vždy ve středu 15-17,30 hod. 

telefon: 57 530 599 
e-mail: kzsp@mail.cz 

internetové stránky: http://klubovni.misto.cz 

Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2002 činí 100 Kč. 
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu. 

Vydáni časopisu bylo podpořeno finančním příspčvkem Ministerstva kultury ČR a granty Magistrátu 
hlav. mčsta Prahy a Českého literárního fondu. 

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis 
koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si 

též časopis pro rok 2002 předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného). 

mailto:kzsp@mail.cz
http://klubovni.misto.cz
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MRAKY NAD RODNÝM DOMEM JAROSLAVA HAŠKA 

ANEB DALŠÍ DEMOLICE V PAMÁTKOVÉ REZERVACI? 

20. listopadu 2001 uspořádal Klub Za starou Prahu ve spolupráci se sekci pro ochranu památek Uměleckohistorícké 
společnosti v českých zemích tiskovou konferenci na íémaDemolice v památkové rezervaci aneb zaručený a vyzkoušený 
návod, jak bez problémů s památkáři bourat staré domy. K této akci nás doslova vyburcovala informace, že současný 
vlastník rodného domu Jaroslava Haška, čp. 1325-11 ve Školské ulici 16 v Praze 1 na Novém Městě, žádá o odstranění 
stavby, tedy o demolici objektu, kterou odůvodňuje s drzostí přímo nebetyčnou jeho údajně havarijním stavem. 

Dvůr domu 
čp. 1325-11 
s pavlačemi 
podepřenými 
jedna o druhou! 
Foto 
Martin Micka, 
prosinec 2001 

Rekapitulace případu Haškův dům 
Historie této kauzy je velmi krátká. Čerstvá informace o 
ohrožení Haškova rodného domu zazněla na diskusním 
setkání s názvem Devastace architektury 19. století, kte-
ré uspořádaly dne 1. listopadu 2001 Ústav dějin umění 
Akademie věd České republiky a sekce pro ochranu 
památek Uměleckohistorícké společnosti v českých zemích 
(dále památková sekce UHS). Informaci začal v následu-
jících dnech velmi intenzívně a s mimořádným osobním 
nasazením prověřovat člen památkové sekce UHS Mgr. 
Martin Mádl a současné v úctyhodně krátkém čase, a to 
již 6. listopadu, zorganizoval rozeslání Výzvy k zastavení 
demolic historické architektury, která byla adresována 
primátorovi ing. arch. Janu Kaslovi a na vědomí poskyt-
nuta ministrům kultury P. Dostálovi, místního rozvoje 
P. Lachnitovi, starostovi městské částí Praha 1 ing. J. Búr-
germeisterovi, dále odboru výstavby Úřadu m. č. Praha 1, 
Státnímu památkovému úřadu v hlav. městě Praze a od-
boru památkové péče magistrátu. Současně byla výzva 
zaslána i sdělovacím prostředkům a v neposlední řadě též 
Klubu Za starou Prahu. 

Vážený pane primátore, 

obracíme se na Vás, podobně jako na další představi-
tele politického života, s naléhavou otevřenou výzvou. 
V České republice pokračuje v neúnosné míře devastace 
historické architektury. V jádru Prahy, na území památ-
kové rezervace zapsané na Listině světového dědictví 

UNESCO, bylo nedávno beze zbytku odstraněno několik 
hodnotných staveb. 

Historické budovy, které se nalézají na území památ-
kové rezervace a na území památkových zón, paradox-
ně nejsou nijak chráněny platným památkovým záko-
nem proti demolicím. Domníváme se, že tohoto momentu 
dnes ve stále větší míře zneužívají někteří stavební pod-
nikatelé jako zástěrky svého neetického chování Praxe 
je taková, že vlastník nechá historickou budovu určitou 
dobu chátrat, a poté označí její stav za havarijní Se sou-
hlasem příslušného stavebního úřaduji pak může od-
stranit. Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1 
v nedávné minulosti vydal souhlas k demolicím cenných 
staveb, které bylo možné rekonstruovat a takto je ucho-
vat příštím generacím. Domníváme se, že skutečným dů-
vodemjejich odstranění nebyl špatný stav, nýbrž touha 
podnikatelů získat výhodnou stavební parcelu! 

K posledním ze zbořených pražských staveb patří dům 
čp. 1277/11 ve Vodičkově ulici na Novém Městě, vybudo-
vaný v roce 1876 staviteli Aloisem Linsbauerem a Alfré-
dem Kirpalem. Tento dům v těsné blízkosti Hlávkova na-
dačního domu a Ullmannovy Dívčí školy tvořil součást 
hodnotného urbanistického celku. 

Bez Vašeho přispění čeká podobný osud i další památ-
ky. V těchto dnech jedná odbor výstavby Úřadu městské 
části Praha 1 o vydání havarijního výměru pro klasicistní 
dům čp. 1325/11 ve Školské ulici 16, Praha 1 -Nové Město, 
dům stavitele Johanna Nowotného z roku 1842, dům, ve 
kterém se narodil světově proslulý spisovatel Jaroslav 
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Hašek. Tento dům není staticky narušen a jeho stav roz-
hodně nevyžaduje jako krajní řešení demolici Jsme infor-
mováni o tom, že Státní památkový ústav v hlav. m. Praze 
je proti takové demolici Podle našeho názoru není opod-
statněné a přípustné, aby byl tento dům bourán nebo ji-
nak poškozen! Nechceme, aby podobným způsobem byly 
likvidovány další stavby na území České republiky! 

S ohledem na dramatickou situaci Vás, vážený pane 
primátore, vyzýváme, abyste své autority neprodleně vy-
užil k okamžitému zastavení nepatřičných demolic v Praž-
ské památkové rezervaci a na území památkových zón. 
Naléhavě Vás žádáme, abyste této problematice, která 
se netýká jen Prahy, věnoval svou pozornost. Vyzýváme 
Vás, abyste prosadil větší objektivitu při posuzování ha-
varijního stavu historických staveb. Žádáme Vás dále, 
abyste v tomto ohledu podpořil úpravu příslušných práv-
ních norem. Omezíte tím pokračující devastaci evropské-
ho kulturního dědictví 

PhDr. Lubomír Konečný, CSc. 
ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR 

PhDr. Josef Štulc, 
ředitel Státního ústavu památkové péče 

PhDr. Beket Bukovinská, 
sekce pro ochranu památek 

Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 

Průčelí domu čp. 1325-11: účelovost, symetrie a řád, 
zkrátka dokonalost racionality. 
Foto Jan Veselý, leden 2001 

Portál domu čp. 1325-11 s pozdně klasicistními vraty 
a pamětní deskou slavného rodáka. 
Foto Jan Veselý, leden 2001 

Tato naléhavé a přitom velmi kultivovaně stylizovaná 
výzva zapůsobila doslova jako blesk z čistého nebe. Na 
tomto místě si dovoluje autorka článku, který právě čte-
te, vyslovit neskrývaný obdiv k buldočí neúnavnosti Mgr. 
M. Mádla, člena památkové sekce UHS a pracovníka Ná-
rodního muzea, s níž se do kauzy zakousl a nepustil, do-
kud ji neuvedl do pohybu, který naznačoval velkou na-
ději na kladný výsledek. Již 8. listopadu 2001 reagovala 
na zaslanou Výzvu pražská příloha Mf DNES velkým člán-
kem s varujícím názvem Cenným domům hrozí zánik a s 
podtitulem Významní odbornici hlasitě varují, že podni-
katelé ničí památkovou rezervaci Na základě právě to-
hoto článku upozornil písemně ještě týž den ředitel od-
boru památkové péče ministerstva kultury ing. arch. Jan 
Kaigl vedoucí odboru výstavby Úřadu m.č. Praha 1 ing. 
Ivanu Souralovou, že její úřad je povinen dle § 92 sta-
vebního zákona vyžádat si k návrhu na odstranění stav-
by (demolici domu) čp. 1325-11 souhlas odboru památ-
kové péče Magistrátu hlav. města Prahy. 

Jak se v tomto momentě ukázalo a zmíněné články, 
v nichž jsou citovány výroky důležitých aktérů kauzy (zá-
stupce odboru výstavby Úřadu m.č. Praha 1, starosta 
Prahy 1, ředitelka odboru památkové péče magistrátu, 
ředitel odboru památkové péče ministerstva kultury) to 
dokazují, mezi jednotlivými úřady nepanuje jednotný ná-
zor na to, kdy je stavební úřad povinen žádat o závazné 
stanovisko památkáře a kdy může rozhodnout jen o své 
vůli. Toto nedorozumění se tzv. Haškovu domu ve Škol-
ské ulici málem stalo osudným. 
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Stanovisko Klubu Za strnou Prahu 
Kauzou Haškova domu se po obdržení Výzvy rozeslané 
památkovou sekcí UHS začali rovněž velmi intenzivně 
zabývat členové Domácí rady Klubu. Konstatovali jsme, 
žedůmčp. 1325-11 patří k velice významným objektům 
klasicistní architektury, který v soupise Umělecké památ-
ky Prahy, Nové Město, Vyšehrad (Růžena Baťková a kol., 
Academia, Praha 1997, str. 620) je hodnocen dokonce 
dvěma hvězdičkami ze tří a navíc má i nepřehlédnutelný 
urbanistický význam, neboť svým širokým průčelím (tři-
náct okenních os) vytváří zakončení průhledu Navrátilo-
vou ulicí směrem od ulice Vodičkovy a výrazně tak určuje 
charakter vizuálního vnímám širšího prostoru této části 
Nového Města. Zároveň jsme si ověřili dotazem na pa-
mátkové inspekci ministerstva kultury, že dům, který sice 
není sám o sobě zapsán jako kulturní památka, avšak je 
součástí městské památkové rezervace, je považován jed-
noznačně za památkově chráněnou stavbu. S tímto po-
jmem (a nikoliv s termínem kulturní památka) totiž ope-
ruje stavební zákon v prvním odstavci § 92: Rozhoduje-li 
stavební úřad o odstranění památkově chráněné stavby, 
opatří si předem souhlas příslušného orgánu státní pa-
mátkové péče. Z tohoto nezpochybnitelného výkladu pak 
vyplývá, že stavební úřad (odbor výstavby Úřadu m.č. Pra-
hy 1) by byl zcela suverénně porušil zákon, pokud by o 
souhlas s odstraněním stavby památkový úřad (odbor pa-
mátkové péče magistrátu) nepožádal! Přitom je třeba na-
víc ještě jednou zdůraznit, že jde o souhlas a nikoliv jen 
nezávazné stanovisko, na které by se při svém dalším 
rozhodování pak stavební úřad nemusel ohlížet. Zároveň 
si z odpovědi ředitelky odboru památkové péče magistrá-
tu J. Knížkové otištěné 8.11. ve zmíněném článku v Mf 

Dům čp. 1325-11 v průhledu Navrátilovou ulicí 
od Vodičkovy. Foto Jan Veselý, leden 2001 

Dům čp. 1325-11jako mohutná hmota v průhledu 
Školskou ulicL Foto Martin Micka, prosinec 2001 

DNES k naší veliké hrůze uvědomujeme, že si zákonné 
právo svého úřadu na zásadní vyjádření k navržené de-
molici památkově chráněné stavby, a to i té, která není 
zapsána jako kulturní památka, nejen není vědoma, ale 
dokonce jej popírá! 

Druhý odstavec § 92 stavebního zákona sice připouš-
tí, že stavební úřad nemusí žádat o souhlas s demolicí 
památkově chráněně stavby památkový úřad, ale to pou-
ze ve zvláštní situaci, která je charakterizována v před-
chozím § 91 stavebního zákona: jsou-li závadným způso-
bem stavby bezprostředně ohroženy životy osob a není-li 
možno stavbu zachovat. To však může v praxi zname-
nat, že k rozhodnutí o demolici na stavebním úřadě může 
postačit statický posudek, který potvrdí, že stavba je v 
tak havarijním stavu, že „ohrožuje živoly a nelze ji zacho-
vat". Jak se podařilo zjistit, statický posudek na dům čp. 
1325-11 vypracovala na základě objednávky vlastníka 
domu a tudíž i předkladatele návrhu na odstranění stav-
by (!!!) firmy FONSUS ASSETS a.s. v srpnu 2001 společ-
nost IKC s.r.o. (ing. Cihelna, ing. Rosenkranz). Tento po-
sudek účelově (jak jinak, vždyť koho chleba jíš, toho píseň 
zpívej!) vyhodnotil stav objektu jako nutný k odstranění. 
Ovšem přesto, světe div se, v tomto domě dosud bydlí 
lidé a majitel se kupodivu nebojí o jejich životy! Klub Za 
starou Prahu požádal o vyjádření k statickému stavu ob-
jektu jak člena své Domácí rady ing. Karla Fantyše, který 
je rovněž statikem Státního ústavu památkové péče, tak 
člena Klubu ing. Václava Jandáčka, renomovaného praž-
ského statika, který byl již se stavem domu obeznámen 
dříve. Oba shodně potvrdili, že dům je sice z hlediska 
údržby zanedbán, je však ze statického hlediska stabilní 
a není v horším stavu než desítky jiných domů v pražské 
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památkové rezervaci. A naopak: kdyby měl být tento dům 
zbourán jako havarijní, pak by mohlo být v Praze zbourá-
no kde co! Oba statici navíc neserióznost postupu maji-
tele domu dokládají nově instalovanými dřevěnými pod-
pěrami pavlačí: Jde o vědomou mystifíkační konstrukci, 
která má vyvolat dojem nebezpečí zřícení Tato výdřeva 
není důsledně protažena až na terén, a pak tudíž zákoni-
tě ohrožuje konstrukci, o kterou je opřena(z posudku ing. 
Karla Fantyše zpracovaného 14. listopadu 2001). 

Klub Za starou Prahu podal 9. listopadu 2001 na mi-
nisterstvo kultury návrh na zapsání domu čp. 1325-II ve 
Školské ulici 16 do seznamu kulturních památek, pod-
pořil tak již dříve podaný návrh Státního památkového 
ústavu v hlavním městě Praze. 

Tisková konference na téma Demolice v památkové 
rezervaci 

Souvislosti, které jsme si uvědomili studiem příslušných 
paragrafů stavebního zákona, a jejich konfrontace s okol-
nostmi řady demolic na území památkové rezervace 
v Praze v posledních deseti letech, zjevily v celé obludnosti, 
jak snadnou mohou mít cestu k vymožení demoličního 
výměru „šikovní" investoři. Právě proto jsme uspořádali 
ve spolupráci se sekcí UHS dne 20. listopadu 2001 
v Národním muzeu tiskovou konferenci na téma Demoli-
ce v památkové rezervaci aneb jak bez problémů 
s památkáři bourat staré domy. 

Pokusili jsme se žhavý případ Haškova domu zobecnit 
a pro názornost jsme vypracovali následující schéma: 

POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY 
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění novely platné od 1.1.1998: 

§ 91: Jsou-li závadným způsobem stavby bezprostředně ohroženy životy osob a není-li možno stavbu 
zachovat, může stavební úřad výjimečně vydat ústní příkaz k odstraněni stavby a zabezpečit odstranění 
stavby bez projednáni s vlastníky stavby. Stavební úřad nejpozději do 3 dnů oznámí písemně rozhodnuti vlastníku 
stavby a důvody, pro které byl příkaz vydán, a rozhodne o úhradě nákladů na odstranění stavby. 

§ 92 (1): Rozhoduje-li stavební úřad o odstraněni památkově chráněné stavby, opatří si předem sou-
hlas příslušného orgánu státní památkové péče. Obdobně si stavební úřad opatří souhlas orgánu uvedeného ve 
zvláštních předpisech, je-li to v nich přímo stanoveno. (2): Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na vydáni pří-
kazu k odstranění stavby podle § 91. Stavební úřad však oznámí orgánům uvedeným v odstavci 1 důvody, které 
vedly k vydání příkazu k odstranění stavby, pokud možno ještě před započetím odstraňovačích prací 

a) REGULÉRNÍ VARIANTA (§ 92) 
památkově chráněná stavba = stavba na území památkové rezervace 
stavební úřad = příslušný odbor úřadu městské části (např. odbor výstavy úřadu MČ Praha 1) 
památkový úřad = odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy 

VLASTNÍK 
PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÉ 
STAVBY 

žádost 
k odstranění 
stavby 

STAVEBNÍ STAVEBNÍ 
ÚŘAD žádost 

o souhlas 

b) HAVARIJNÍ VARIANTA (§ 91) 

VLASTNÍK 
PAMÁTKOVĚ 
CHRÁNĚNÉ 
STAVBY 

žádost 
k odstranění 
stavby 

oznámeni 

souhlas s odstraněním havarijní stavby 

PhDr. Taťána Petrasová, členka sekce UHS, pak na tiskové konferenci prezentovala další konkrétní sporné příklady 
demolic v posledních letech. Závěrem byly formulovány tyto požadavky, s nimiž jsme se následně ve formě dopisů 
obrátili na příslušné orgány státní správy: 
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Požadujeme: 

1. Aby stavební úřad důsledně dodržoval § 92 stavebního 
zákona, podle kterého je povinen požadovat souhlas 
památkového úřadu při žádosti o demolici památkové 
chráněného objektu (tj. každého objektu v hranicích pa-
mátkové rezervace bez ohledu na to, zdaje zapsán jako 
kulturní památka či nikoliv). 

2. Aby památkový úřad udělil souhlas s demolicí pa-
mátkoví chráněné budovy jen ve zcela krajním pří-
padě, kdy stavbu nelze ze stavebního hlediska zachovat, 
a toto doložil posudkem nezávislého statika. V opačném 
případě, tedy v případě, že by udělil souhlas s odstraněním 
památkové chráněné stavby, kterou by bylo možno 
zachovat, bez řádného zdůvodnění, by se zpronevěřil 
svému smyslu a společenskému poslání. 

3. Aby v případě povolování demolice podle § 91 Staveb-
ního zákona, tj. na základě havarijního stavu objektu, 
stavební úřad rozhodoval kladně jen v případech vý-
slovně uvedených v zákoně: Jsou-li závadným stavem, 
stavby bezprostředně ohroženy životy osob a neni-
li možno stavbu zachovat. Havarijní stav objektu musí 
doložit posouzením minimálně jednoho nezávislého od-
borníka - statika s praxí v památkové péči - a ne jen 
statika placeného investorem! 

Úsilí za zachovám domu čp. 1325-11 podpořili osobně 
na tiskové konferenci za početnou obec obdivovatelů dfla 
Jaroslava Haška pan Richard Hašek, vnuk spisovatele, a 
dr. Radko Pytlík, neznámější český haškolog. Na tisko-
vou konferenci reagovaly tyto deníky: 21. 11. Mf DNES, 
Právo a Metro a 22.11. Večerník Praha, dále zpravodaj-
ství televize Prima a několik rozhlasových redakcí. 

Současná situace 
Jak bylo již výše naznačeno, odbor výstavby Úřadu měst-
ské části Praha 1 přece jen (ale až v důsledku medializa-
ce kauzy) požádal odbor památkové péče magistrátu o 
stanovisko ve věci žádosti o odstranění objektu čp. 1325-
II, Školská 16. Tento odbor si nejprve, jak je jeho povin-
ností, vyžádal vyjádření Státního památkového ústavu 
v hlav. městě Praze a poté dne 29. 11. vydal vlastní sta-
novisko, v němž se s názorem pražských památkářů zto-
tožňuje a konstatuje, že odstranění předmětné nemovi-
tosti je z hlediska zájmů státní památkové péče 
nepřípustné. Odboru výstavby Úřadu m.č. Praha 1 nyní 
nezbývá, než žádost o odstranění stavby žadateli zamít-
nout. Je to však konec kauzy? Jak se bude vlastník 
k objektu dál chovat? Bude se ho snažit opravit a udržo-
vat nebo dále zanedbávat? Jak dlouho bude trvat, než si 
vlastník požádá o demolici znovu? A nebude pak dům ve 
skutečně havarijním stavu a vystavení demoličního vý-
měru bude jen formalitou? (A nepozvete mne někdo na 
panáka, aby mne napadaly veselejší otázky?) 

Kateřina Bečková 
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DŮM NA POŘÍČÍ - DNY SEČTENY ? 

Klub Za starou Prahu se v loňském roce mimo jiné zabýval i demolicí ohroženým domem čp. 1054-U 
v ulici Na Poříčí 48. Nebylo to ostatně poprvé, neboť již v roce 1999 Klub podal návrh na Ministerstvo 
kultury, aby tento objekt prohlásilo za kulturní památku. Ve zdůvodnění návrhu se tehdy uvádělo, že se 

jedná o pozdně klasicistní dům se starším, barokním jádrem, který představuje jeden z posledních po-
zůstatků historické zástavby ulice Na Poříčí a zároveň pozoruhodný doklad měšťanského domu první 
poloviny devatenáctého století, kterých zejména v poslední době valem ubývá (viz demolice domu čp. 
973-1 na Národní třídě v roce 1994 nebo čp. 1319-II v Žitné ulici v roce 1997). Klubovní návrh byl minis-
terstvem kultury zamítnut s odůvodněním, že objekt nepředstavuje výjimečně kvalitní architekturu 
a jako takovému mu plně postačuje ochrana v rámci pražské památkové rezervace, na jejímž území 
se nachází 

Pohled do ulice Na Poříčí od nároží s ulicí Na Florenci Dům čp. 1054-11 druhý zleva. Foto kolem roku 1910, 
Archiv hlav. města Prahy. 

V roce 2001 se Domácí rada Klubu ke svému ne-
malému překvapení dozvěděla, že vlastník domu, 
městská část Praha 1, vyhlásil výběrové řízení na 
prodej tohoto domu a nebude bránit jeho následné 
demolici. Tato aktivita nepochybně souvisí 
s plánovanou rozsáhlou výstavbou ve vnitrobloku 
mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci, kde vlivní in-
vestoři prosazují vybudování obchodně-administra-
tivního centra propojeného systémem pasáží Dům 
čp. 1054-11 se mezitím okázalým nezájmem o sebe-
menší údržbu ze strany vlastníka úspěšně podaři-
lo uvést do zdánlivě naprosto havarijního stavu, a 
tak zřejmě uvalení demoličního výměru z důvodu 
„ohrožení životů lidí" nebude již nic bránit. 

Je to smutné. Městská část Praha 1, zahrnující větši-
nu historického jádra města, zřejmě dospěla k názoru, že 
devastace historického organismu města podpoří inves-
tice a pozvedne obchodní a turistický ruch v obvodě. A to 
je připravovaný osud domu na Poříčí jen kapkou v moři. 

stačí se porozhlédnout po Malé Straně nebo Starém Měs-
tě -jsou místa, která tolik očekávaní zahraniční turisté 
brzy navštěvovat přestanou, neboť pod náporem .inves-
tic" již zcela ztratila svůj historický půvab a charakter. 

A je tu ještě jedna zdánlivá drobnost, která činí osud 
domu na Poříčí ještě závažnějším. V roce 2001 uplynulo 
200 let od narození a 130 let od úmrtí architekta a stavi-
tele Josefa Krannera. Jeho osobě je v tomto čísle Věstní-
ku věnován samostatný článek, nebudeme se zde tedy 
jeho životem podrobně zabývat. Připomeňme jen, že ten-
to dnes dosti neprávem opomíjený architekt velmi výraz-
ně zasáhl do proměn Prahy kolem poloviny 19. století, a 
to většinou velmi zdařile - viz schodiště z Karlova mostu 
na Kampu, Desfourský palác v ulici Na Florenci nebo ar-
chitektonickou část pomníku Františka I na Smetanově 
nábřeží. A kolem roku 1844 Josef Kranner také navrhl a 
zrealizoval průčelí našeho „domu na Poříčí". Nezbývá tedy 
než konstatovat, že jedinou akcí, jíž si město Praha při-
pomnělo dvojnásobné kulaté jubileum jednoho ze svých 
architektů, je schválení likvidace jeho díla. 

Michal Patrný 
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DEMOLICE DOMU NA UZEMI PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

1994 - 2001 

Znepokojeni vývojem kauzy Haškova domu ve Školské ulici, kterému hrozí zbourání jen proto, že stojí na 
cenném pozemku ve středu města, pokoušíme se zrekapitulovat již proběhlé demolice z nového úhlu 
pohledu. Jaké to vlastně byly domy a jaká byla jejich památková hodnota? Pokusilijsme se v hlavních 
rysech nastínit proces předcházející jejich zboření a zároveň shromáždit všechen dostupný obrazový 
materiál - to jediné, co po domech zbylo - k budoucímu studiu dějin architektury či kulturních dějin. 

Seznam použitých zkratek: 

MK ČR - Ministerstvo kultury ČR 
OPP MHMP - Odbor památkové péče Magistrátu hlav. 
města Prahy 
OÚ MČ - Obvodní úřad městské části (dnes ÚMČ) 
ÚMČ - Úřad městské částí (dříve OÚ MČ) 
FÚPP - Pražský ústav památkové péče (dnes SPÚ HMP) 

SFU HMP - Státní památkový ústav v hlav. městě Praze 
(dříve PÚPP) 
SÚPP - Státní ústav památkové péče 
ÚHA - Útvar hlavního architekta 
Shp - stavebněhistorický průzkum 
SÚRPMO - Státní ústav pro rekonstrukce památkových 
měst a objektů 

Podklady k následujícímu přehledu byly získány zejména díky vstřícnosti pracovníků Státního památkového ústavu 
v hlav. městě Praze. Řazeni je chronologické podle data demolice. 

Dům čp. 973-1 na Národní třídě 
Zbořen 1994 
Investor: A REAL CZ s.r.o. 
Projektant: OMCRON K (arch. M. Kotík) 
Administrativní budova 
nájemník: Erste Bank Sparkassen a.s 

-19.5.1993 vydává PÚPP (čj. 6422/93) sou-
hlasné stanovisko k demolici přední (uliční) 
části domu. 

- 30.5.1995 vydává PÚPP (čj. 8315/95) opě-
tovné souhlasné stanovisko s demolicí uliční-
ho domu a jeho nahrazením novostavbou, 
podmíněné pouze rekonstrukcí zadního rene-
sančního domu. 

- Na základě souhlasných stanovisek byla ulič-
ní budova, památkově chráněná v rámci celé-
ho objektu, zbořena ještě dříve, než z ní byla 
sejmuta památková ochrana. 

Pohled na severnífrontu Národní třídy, dům čp. 973-1 zcela vpravo 

Stav dokumentace zbořeného objektu v archivu SPÚ 
HMP: pasport 1962, fotodokumentace exteriéru a interiérů. 

Klasicistní dům čp. 937/1 byl vystavěn od základů 
v roce 1837 podle projektu J. Tredrovského. Novostavba 
dala základ nově vznikající uliční čáře a parcelaci na dří-
vějším pásu zahrad mezi hradební zdí Starého Města a 
někdejším příkopem (volné stojící renesanční stavení 
v zadní části parcely vzniklo již na přelomu 16. a 17. sto-
letí těsně u hradební zdi). Jednalo se v podstatě o raný 
příklad pavlačového domu, poněkud atypického vzhledem 
k hromadné výstavbě klasicistních domů kolem poloviny 
století, který se navíc dochoval v mimořádně autentické 
podobě. Vzhled domu i interiérů (i využití) byly totiž 
v průběhu doby jen nepatrně pozměněny. 

Symetrická dispozice obsahovala ve středu průjezd, 
sklenutý zrcadly a segmentovými pasy. Po stranách prů-
jezdu vždy souměrně byla umístěna dvojice místností, vle-
vo s podélnými valenými klenbami prostoupenými pětí-
bokými výsečemi. Ve většině místností v patrech bylo 
zachováno původní obložení (táflování) okenních nik, oke-
nice a táflované dveře s asymetrickými křídly. Poloelip-
tické pilířové schodiště mělo původní zábradlí tvořené jed-
noduchými pruty s prstenci. 

Také dvorní fasáda se dochovala beze změn z doby vý-
stavby objektu. Pavlače byly vynášeny mohutnými ka-
mennými volutovými konsolami, ve dveřích domovního 
vjezdu byla osazena mříž s firemním znakem z doby ko-
lem poloviny 19. století (dekorativně překládané pruty 
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s nápisem: „A. Wendler - Prag". Konečně připomínáme 
hodnotná klasicistní domovní vrata uličního průčelí. 

Atypický klasicistní dům nahradila novostavba admi-
nistrativního objektu podle projektu architekta Martina 
Kotíka (atelier OMICRON-K). V uličním výrazu byla hod-
notná historická fasáda nahrazena zcela fádním a nená-
paditým architektonickým řešením. Zbořený klasicistní 
dům byl nesporné hodnotný nejen uměřenou stylovou 
formou, ale i řadou zachovaných autentických prvků, prá-
vem byl zařazen na seznam kulturních památek. V tomto 
kontextu se souhlas pražského památkového ústavu 
s demolicí jeví jako profesionální pochybení a zcela zby-
tečný ústupek investorovi. Tomuto odbornému stanovis-

ku navíc nepředcházelo oficiální sejmutí památkové ochra-
ny ministerstvem kultury, což je krajně nebezpečný pre-
cedens. Umělecko řemeslné prvky původní výbavy byly 
sice dokumentovány fotograficky, žíle následné demolo-
vány, aniž by byly vzorky uloženy v depozitářích. Staveb-
né historickým průzkumem z roku 1962, tedy z doby před 
výstavbou metra, byly nosné konstrukce domu hodnoce-
ny jako způsobilé k dalšímu užívání. Závažným nedostat-
kem z tohoto úhlu pohledu je fakt, že nedošlo k aktualizací 
stavebně historického průzkumu z šedesátých let a ne-
byla sondována přítomnost nástěnných maleb na zákla-
dě zmínky o dobové výmalbé objektu malířem AntWildem 
(UPP, Staré Město I). 

Pohled na domy čp. 712-11 a 713-11 ve Vodičkově ulici -
poslední reprezentanti historické zástavby předstupují-
cí svým průčelím z uliční čáry (foto archiv SPÚ HMP). 

- 29. 8. 1994 vydává PÚPP souhlasné stanovisko 
s částečnou demolicí objektů čp. 710-11 a 713-11 a celko-
vou demolicí objektu čp. 712-11. 

- 5. 1.1995 OPP MHMP souhlasí s částečnou demolicí 
objektu čp. 710-11 a s celkovou demolicí objektů čp. 712-
II, 713-11 - u posledního navrhuje začlenit starou fasádu 
do novostavby. 

- 29. 6. 1995 se PÚPP odvolává proti nepřijatelné veli-
kosti věže obrácené do Františkánské zahrady, která byla 
v původních projektech velmi nenápadné proporce a 
v prováděcím projektu byla zvětšena. 

-12. 7. 1995 OÚ MČ Praha 1 povoluje odstranění sta-
veb (čj. 3094/95-HS-2/710, 712, 713). 

- 27. 2. 1996 OÚ MČ Praha 1 vydává stavební povolení 
na novostavbu. 

Stav dokumentace zbořeného objektu v archivu SPÚ 
HMP: pasport SÚRPMO 1959 a 1994, fotodokumentace 
(není zpracována z hlediska památkové péče). 

Oba sousedící domy, jakkoli se navenek projevovaly 
nevýraznou fasádou, ochuzenou o historické členění, skrý-
valy v sobě historicity stavební organismus, z nichž pře-
devším levý dům čp. 713-11 vykazoval všechny etapy vý-
voje novoměstského domu. Při uličním průčelí tohoto 
domu se dochovaly gotické suterény, klenuté valenými 

Domy čp. 712, 713-11, Vodičkova ulice 
Zbořeny v červenci 1995 
Zástupce investora: MIROF1LM (M.Voštiak) 
Projektant: OMICRON K (arch.M.Kotík) - „Myšák 
Gallery" 

- 22.4.1993 Útvar hlavního architekta města Prahy (čj. 
4429/93-ÚSS-C/W) odpovídá na žádost JUDr. T. Hofma-
na, CSc. ohledně demolice objektů, že z hlediska územ-
ního plánu hl. m. Prahy se neuvažuje o zachování dota-
zovaných objektů, které nejsou v seznamu kulturních 
památek. Předpokládá se jejich demolice a nahrazení no-
vostavbou v nové uliční čáře, dané spojnicí uličních čar 
sousedních objektů, a výškou nepřesahující sousední dům 
čp.710-11. 

- 16. 9. 1993 vydává PÚPP nesouhlasné stanovisko 
k demolici (čj. 12308/93). 

- 22. 9. 1993 vydává PÚPP nesouhlasné stanovisko 
s celkovou demolicí, udomučp. 710-11 lze odstranit pou-
ze některé dvorní stavby (čj. 12957/93). 

- 17. 6. 1994 PÚPP vydává nesouhlasné stanovisko 
k demolici domů, odůvodněné jejich středověkým půvo-
dem a v jednom případě zachovaným gotickým jádrem 
(čj. 7762/94). 

Fasády domů čp. 712-11 a 713-II z roku 1859 a 1895 
(podle Shp SÚRPMO 1959 kreslil J. Veselý). 



12 PAMÁTKOVÉ KAUZY 

kamennými klenbami, z nich příčný prostor vlevo byl pro 
novoměstské sklepy charakteristický. Gotické zdivo domu 
vystupovalo i nad terén a spoluvytvářelo dispozici nad-
zemních podlaží, barokně přestavěnou. Barokní kompo-
zice půdorysu spočívala v přízemí v úzké střední chodbě, 
ústící do valené s lunetami zaklenuté síně u paty scho-
diště (barokní představa půdorysu je zřetelná na docho-
vaném dobovém plánu obou sousedních domů od Ignáce 
Palliardiho z roku 1800). Klasicistní přestavba podle plá-
nů A. Hellmicha z roku 1859 byla sice dosti pronikavá, 
ale přesto nesetřela starý charakter domu. Tehdy vzniklo 
nové uliční průčelí a v přízemi objektu byly vloženy nové 
zrcadlové klenby (Shp objektu čp. 713-11, J. Muk, 1994). 
Objekt čp. 713-11 jako výsledek složitého stavebního vý-
voje na původní parcele ve své autentické hmotě rozhod-
ně měl být chráněn zapsáním do seznamu kulturních 
památek. Ve srovnání s tím byl sousední dům čp. 712-11 
chudší. Přes nepochybný gotický původ parcely se nic 
středověkého nad terénem nezachovalo. Objekt byl zno-
vuvystavěn v barokní době - z této etapy se po přestav-
bách v 19. století dochovalo zdivo předního traktu do uli-
ce a zdivo pravého dvorního křídla v rozsahu přízemí. 
Ostatek byl výsledkem radikální přestavby z roku 1877 
(Shp domu čp. 712-II, J.Muk, 1994). 

Oba domy byly (spolu s nedávno zbořenou Čínskou 
restaurací) posledními reprezentanty historické zástavby 
Vodičkovy ulice, což se na první pohled projevovalo jak 

malou výškou, tak předsunutím před regulovanou uliční 
čáru. To bylo také hlavním důvodem, proč byly oba ob-
jekty v územním plánu odsouzeny k demolici, v lepším 
případě na dožití, aby byl odstraněn poslední článek ne-
jednotné uliční fronty, tato definitivně sjednocena a ko-
munikace uvolněna. Připomene-li to někomu regulační 
podmínky a smýšlení z doby přibližné před sto lety, pak 
jistě ne náhodou. Také zde došlo ke stejnému opomenu-
tí, jako v nedávné době u Čínské restaurace - stavebně 
historickými průzkumy rozpoznaná památková hodnota 
domu čp. 713-II se nestala podnětem k jeho včasnému 
zapsání do seznamu kulturních památek. Snad by po-
tom o oba objekty mohl být sveden alespoň důstojnější 
zápas, podpořený méně názorově rozkolísanými stano-
visky odborného orgánu památkové péče. 

Je pochopitelné, že strategii územního plánu využil in-
vestor beze zbytku ve svůj prospěch - historickým objek-
tům nedal ani šanci na dožití. Namísto nich tedy již pět 
let zeje proluka, která, zdá se, slouží jako sklad materiá-
lu pro rekonstrukci sousedního Langhansova domu. Na 
závěr uveďme zjištění stavebně historického průzkumu 
z roku 1994, týkající se stavebního stavu objektů: „svislé 
nosné konstrukce nemají v současnosti vážných závad, 
které by narušovaly jejich stabilitu...krovové dřiví Je sil-
né, bez větších povrchových závad...přes značné zatíže-
ní dopravou v nosném zdivu nejsou žádné trhliny, vy zdě-
no je v celé výšce domů z kamene.. .cihelné klenby přízemi 
nemají poruch". (Shp objektů čp. 712 a 713-11, 1994) 

Celkový pohled na dům čp. 806-11 v horní části 
Václavského náměstí před zbořením (snímek pořízený 
od pomníku sv. Václava, foto dr. J. OutrataJ. 

Dům čp. 806-11 
na Václavském náměstí 
Zbořeno v květnu 1996 
Majitel Ing. Jaroslava Skálová (Bankovní dům Skala) 
Investor: SKALA Group CLS. 
Projektant: architekti Drexler a Vrbata 
Stavitel ATÍPA s.r.o 

-1.3.1995 se PÚPP vyjádřil k záměru demolice kladné, 
na základě posouzení Památkovou radou. 

-17.1.1996 OÚ MČ Praha 1 zahájil řízení o odstranění 
stavby. 

-18.3.1996 OÚ MČ Praha 1 vydal povolení k odstranění 
stavby. 

-19.6.1996 OÚ MČ Praha 1 vydal stavební povolení. 

- 30.3.1998 byla kolaudována novostavba. 

Stav dokumentace zbořeného objektu • archivu SPÚ 
HMP: nálezová zpráva 1996, kompletní fotodokumenta-
ce 1996. 
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Dům byl postaven podle projektu Josefa Svobody z roku 
1868 ve stylu pozdního klasicismu. Na průčelí se uplat-
nila charakteristická kombinace trojúhelných frontonů a 
přímých nadokenních říms. V půdorysu a rozvržení nos-
ných zdí novostavba zřetelně navázala na předchozí his-
torický dům (hloubková orientace, průjezd vpravo při hra-
nici parcely). Z doby klasicistní výstavby se v interiéru 
zachovalo hodnotné schodiště - visuté samonosné kon-
strukce s kamennými stupni a litinovým zábradlím. 
Ve dvacátých letech byl objekt adaptován a tato moderní 
úprava nepostrádala slohový výraz - s prvky rondoku-
bismu. V representačních prostorách - vstupní vestibul, 
kavárna v patře - se uplatnila štuková výzdoba stén a 
stropu s kruhovými terči. Uliční fasáda byla taktéž upra-
vena v roce 1925 (vlajkové žerdě, medailon s růží). Sym-
bióza pozdně klasicistního průčelí s modernistickými prv-
ky byla v tomto případě velmi zdařilá a nepostrádala až 
monumentální ráz. 

Ze všech uváděných příkladů demolic je tento snad 
nejméně sporný a nejvíce „legitimní'*. Počínaje „seriózním" 
přístupem investora a projektanta, kteří žádají o přísluš-
ná stanoviska a bez výhrad platí stavební průzkum a fo-
todokumentaci, a konče logickým sledem jednotlivých 
kroků, jejichž výsledkem je fungující novostavba. Přesto 
je třeba se ptát, proč nemohla být pro bankovní účely 
adaptována stávající historická budova. Schodiště z roku 1868 (foto dr. J.Outrata). 

Dům čp. 1319-11 v Žitné ulici 
Zbořeno v červenci 1996 
Majitel Žitná Buúding, s.r.o, zástupce: 
ARKOS s.r.o 

-18. 3. 1994 vydává PÚPP nesouhlasné 
odborné vyjádření k demolici objektu (čj. 
2427/94). 

- 1. 9. 1994 vydává PÚPP opětovné ne-
souhlasné odborné vyjádření k demolici 
(čj. 11537/94). 

-13.5.1996 vydává PÚPP znovu nesou-
hlasné vyjádření k demolici objektu 
(čj. 5103/96). 

-11.12.1997OPPMHMP souhlasí s navrhovanou stav-
bou, PÚPP nikoli. 

- 7. 1. 1998 OÚ MČ Praha 2 vydal stavební povolení za 
podmínky, že stavba bude dokončena do 31.12. 1999. 

Stav dokumentace zbořeného objektu v archivu SPÚ 
HMP: pasport SÚRPMO 1995, kompletní fotodokumen-
tace 1995. 

Klasicistní nájemní dům čp. 1319-11, vystavěný podle 
projektu Johanna Ziky z roku 1840, byl typickým příkla-
dem řešení pavlačového bydlení v této části Nového Měs-
ta kolem poloviny 19. století. Fasáda se dochovala až do 
doby před zbořením ve výjimečně autentickém stavu včet-
ně řešení parteru s původními vraty před středním prů-
jezdem a okny, osazenými v líci průčelí. Také v interiéru 
se nalézala řada prvků z doby výstavby objektu, napří-
klad dveře či dlažby. Před zbořením byla, jako u jednoho 

Pohled na severnífrontu Žitné ulice s vyústěním ulice 
Ve Smečkách, dvoupatrový dům čp. 1319-II před 
zbořením uprostřed snímku (archiv PÚPP). 

- 4. 6. 1996 vydal OPP MHMP souhlas 
s demolicí domu (čj. OPP3760/96). 

- 14. 4. 1997 Klub Za starou Prahu zaujímá negativní 
postoj k návrhu novostavby. 
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Projekt výstavby domu čp. 1319-11 od Johanna Ziky 
z roku 1840, fasáda, půdorys (archiv OÚ Praha 1). 

z mála objektů, pořízena fotodokumentace, uložená 
v archivu SPÚ HMP. Snímky dokládají lyže utilitární ře-
šení bytových interiérů, pavlačí a schodiště (vřetenové 
s dřevěnými stupni). 

Po vydání souhlasu OPP MHMP již neexistovala žádná 
překážka ke zboření domu, kteiý nebyl zapsán v seznamu 
nemovitých kulturních památek. Ačkoli stavební povole-
ní na novostavbu bylo vydáno za výslovné podmínky 
její realizace do konce roku 1999, nestalo se tak a na 

místě zbořeného domu stále zeje proluka. Podezření 
z pozemkové spekulace je zřejmé v tomto případě na mís-
tě. Ačkoli zbořený objekt nepředstavoval tak špičkový pří-
klad produkce z období klasicismu, jakým byl dům na 
Národní třídě, přesto byl typickým příkladem pavlačových 
domů v této oblasti, které zde navíc rychle mizí (zbořené 
domy na nároží ulic Na Rybníčku a V Tůních na místě 
dnešní budovy „Longin Bussiness Center" od arch. 
M. Kotíka). 

Česká pojišťovna čp. 76-11 
ve Vladislavově ulici 
J&hmische Bau-
und Immobilien Bankm 

Zbořeno v lednu 1999 
Majitel Česká pojišťovna, as. 
Projektant: ARCHIKON A s.r.o., výstabu řídi: 
PPF Majetková, a.s 
Novostavba cuimmistrativní budovy 
s podzemními garážemi 

Pohled na budovu České pojišťovny a soused-
ního domu čp. 1390-11před zbořením, 
foto: dr. J. Outrata. 

-16. 3. 1994 bylo vydáno stanovisko PÚPP o nutnosti 
zachování neorenesančního paláce v rozsahu uličního 
křídla při Vladislavově ulici, tj. čp. 76-11, a podobně o za-
chovám uličního křídla čp. 1390-11 s možností odstraně-
ní dvorního traktu. 

-11.7.1994vydává rozhodnutí OPP MHMP v tom smys-
lu, že je nutné zachování neorenesančního paláce čp. 76-
II v rozsahu uliční budovy, je ale povolena demolice sou-
sedního dvoupatrového klasicistního domu čp. 1390-11. 

- 31. 5. 1995 vydává PÚPP stanovisko, ve kterém sou-
hlasí s demolicí klasicistního objektu čp. 1390-II v celém 
rozsahu, souhlasí též s demolicí části objektu čp. 76 do 
Vladislavovy ulice, s výjimkou uliční budovy. Souhlasí i 
s demolicí domu čp. 51-II, sousedícího zleva s objektem 
čp. 76, a to v rozsahu dvorního křídla pouze do úrovně 
podlahy přízemí. 

- 5.6.1995 vydal OPP MHMP rozhodnutí, ve kterém se 
ztotožnil s odborným vyjádřením PÚPP. 
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- Investor se nesmířil s požadavkem na zachování uliční 
budovy čp.76-II (poté co uspěl u obou sousedících klasi-
cistních domů) a požádal o zrušení památkové ochrany 
uličního domu čp.76-II. 

- 27.9.1995 se PÚPP vyjádřil k záměru sejmutí památ-
kové ochrany negativně. 

- 14. 11. 1995 MK ČR nevyhovělo žádosti investora o 
zrušení prohlášení objektu čp. 76-11 za kulturní památ-
ku. 

- 24.4.1996vydáno rozhodnutí OPP MHMP v tom smys-
lu, že průčelí čtyřpodlažního domu čp. 76-11 má být re-
staurováno dle původních plánů arch. Beruška. 

-1997 začal se připravovat archeologický výzkum židov-
ského hřbitova. 

- 18. 11. 1998 PÚPP schvaluje projekt novostavby při 
zachování chráněného objektu. 

-12.5.1999 se Česká pojišťovna ohrazuje proti arche-
ologickému výzkumu z důvodu, že zdržuje stavbu. 

- 20.7.1999AV ČR navrhuje zapsat parcelu samostat-
ně jako nemovitou kulturní památku. 

- 22.11. 1999 MK ČR konstatovalo, že stavba byla de-
molována v průběhu soutěže na dodavatele archeologic-
kého výzkumu a vlastně pod jeho hlavičkou (prováděla 
firma Keller, speciální zakládání staveb od 12.2. 1999). 
Investor tak nerespektoval požadavky orgánů státní pa-
mátkové péče a kromě torza průčelí svévolně zbořil celou 
uliční budovu, chráněnou kulturní památku. 

- PÚPP podává žádost na OPP MHMP o zahájení správní-
ho řízení a udělení postihu v maximální možné míře 
z důvodu nepovolené demolice uličního domu čp. 76-11, 
při níž nebyly uchovány ani uméleckohistorické prvky 
původní výbavy domu - dveře, okna, schodiště, dlažby, 
štuky, zábradlí a parkety. 

-3.11.1999 projektant ARCHIKON A podává vysvětle-
ní v tom smyslu, že: „demolice byla nutná, protože po 
schváleném odstranění 5. a 6. nadzemního podlaží (mlad-
ší nástavby) byl zbytek tak narušen, že nebylo možno ho 
zachovat". 

- 24.11.1999 PÚPP důrazně zakazuje demolici zbývají-
cího průčelí. 

-19.4.2000 předložil ARCHIKON A zákres a projekt na 
zajištění fasády (v horní části kopie průčelí O. Polívky). 

Stav dokumentace zbořeného objektu v archivu SPÚ 
HMP: pasport 1987, fotodokumentace 1997 - 7 snímků 
hlavního průčelí, neobsahuje žádné záběry interiérů ani 
dvorní fasády. 

Objekt čp. 76-11 byl součástí většího bankovního kom-
plexu, který vznikal na spojených parcelách napříč blo-
kem mezi ulicemi Spálenou a Vladislavovou od roku 1871 
do roku 1909. Kancelářské křídlo s neorenesanční fasá-
dou, obrácené do Vladislavovy ulice, bylo realizováno jako 
novostavba podle projektu Josefa Beníška z roku 1873 
pro Bdhmische Bau- und Immobilien Bank. Beníškova 
budova byla zvýšena roku 1927 Osvaldem Polívkou (ar-
chitektem budovy První vzájemné české pojišťovny 
téhož čp.76-II, obrácené do Spálené ulice) o čtvrté patro 
se třemi arkýři a balkonem a zakrytá mansardovou stře-
chou. 

Svévolné a nezákonné zboření památkové chráněné 
neorenesanční bankovní budovy do Vladislavovy ulice 
proběhlo navzdory negativnímu vyjádření všech zúčast-
něných orgánů, pod záminkou uvolnění plochy pro 
archeologický výzkum. Majitel a investor - Česká pojiš-
ťovna - raději riskovala následné sankce a své dobré 
jméno, než by sídlila v opravené historické budově, 
vystavěné pro bankovní účely. 

Divadlo Minor ve dvoře domu čp. 869-n 
na Senovážném náměstí (Kleine Bůhne). 
Zbořeno v červenci 1999 
Investor: Pražské komunikační a společenské centrum 
Projektant: A Projekt s.r.o. 
Demolice proběhla v rámci přestavby Slovanského 
domu. 

- 3.6.1998PÚPP se vyjádřil k demolici výše uvedeného 
objektu nesouhlasně (čj. 7614/98). 

- 31. 8. 1998 OPP MHMP povoluje částečné bourání, 
požaduje zaměření stávajícího stavu. 

-16.6.1999 OÚ MČ Praha 1 vydává stavební povolení. 

- 30.6.1999 PÚPP vydává kladné stanovisko ke zboření 
dvorního křídla a novostavbu za daných podmínek. 

Stav dokumentace zbořeného objektu v archivu SPÚ 
HMP: žádná! 

Divadelní sál byl nedílnou součástí uličního domu, 
vystavěného v letech 1906 - 1908 pro německé kasino 
podle projektu Josefa Zasche ve stylu geometrické mo-
derny. Ze staršího zbořeného domu převzalo německé 
kasino název „U tří jezdců" a s nim i známý reliéf s týmž 
výjevem (dva jezdci na koních pronásledují třetího a střílí 
po něm z pistole), kteiý byl znovuosazen na modernistické 
fasádě. 

Od roku 1921 působila provizorně ve dvoře malá scé-
na pražského německého divadla „Kleine Bůhne", pro 
kterou následovala stavba stálého sálu v letech 1923 -
1924 podle projektu architekta uličního domu Josefa 
Zasche. S uliční budovou spojovala dvorní přístavbu oso-
ba téhož architekta a také slohová jednota výrazu. Obě 
stavby tak tvořily nedílný celek, kde bylo možné sledovat 
vývoj uměleckého a slohového názoru jednoho architek-
ta v rozmezí 15 let. V archivu SPÚ HMP není uložena žád-
ná fotodokumentace před zbořením (ani starší), takže dnes 
s odstupem pouhých pár let už ani nedovedeme říci, zda 
se autorské projekty Zascheho (zachované na stavebním 
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odboru OÚ Prahy 1) realizovaly beze změn. Budoucí 
badatelé o moderní pražské architektuře tak zřejmě 
budou odkázáni pouze na divadelní archivy nebo na 
náhodné amatérské snímky. 

Zbořeni dvorního divadelního křídla domu čp. 869-
II souviselo s přestavbou komplexu Slovanského domu 
Na Příkopech a to tak úzce, jak úzce spolu souvisely 
jejich dvorní pozemky. V dobé zboření objekt nebyl 
zapsanou nemovitou kulturní památkou, ačkoliv jeho 
význam kulturně historický byl nesporný. Je však tře-
ba přiznat, že samotný divadelní sál byl postupem 
času četnými přestavbami ochuzen ve svém architek-
tonickém účinu. Celý prostor byl nové zhodnocen za-
členěním do nového urbanistického celku Slovanské-
ho domu, ale za cenu ztráty modernistické stavby 
významné pro kulturní dějiny Prahy. 

foprairiwia mk flirarinrajtu 
nnsbi i iw 

I 

Projekt na výstavbu zahradního sálu ve dvoře domu 
čp. 869-11, architekt J. Zasche, 1923, kolorováno, 
archiv odboru výstavby OÚ Praha 1. 
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Dům čp. 373-1 v ulici 28. října 
Zbořeno v květnu 2001 
Majitel OÚ Praha 1 (zastoupený spol PLANKVADRAT s.r.o). 
Projektant: AI Design (arch E. Jiřičná). 
Devitipodlažní dům smíšené Jiinkce (parter-obchody, patra-byty). 

- 24.8.2000 PÚPP nesouhlasí s celkovou demolicí objektu a poža-
duje zachování středověkých suterénů, jakož i středověkých nadzem-
ních konstrukcí a uličního průčelí (čj. 11384/00). 

-18.9.2000 OPP MHMP nesouhlasí s celkovou demolicí a nahraze-
ním objektu novostavbou (čj. 50426/00). 

- 5. 1. 2001 odbor výstavby OÚ MČ Praha 1 nařizuje vlastníkovi 
objektu odstranění stavby nadzemní části domu do lhůty tří měsíců 
z důvodu ohroženi okolí! (čj. Výst. 512-odb./00-He-l/373). 

Stav dokumentace zbořeného objektu v archivu SPÚ HMP: pas-
portSÚRPMO 1962, fotodokumentace nebyla pořízena! 

Ve hmotě historický dům na úzké středověké parcele prošel složi-
tým stavebním vývojem. Gotické suterény při ulici se zachovaly do 
doby před zbořením včetně kleneb. 

Dispozice přízemí a pater i po přestavbě po roce 1861 navázala na 
starý stav týmž rozvržením hloubkových nosných zdí. Na místě sta-
rých zrušených domovních schodů zřízeno nové šnekové schodiště 
(stavební spis a historická plánová dokumentace v archivu OÚ MČ 
Praha 1). 

Platí zde totéž, co již bylo řečeno pro zbořené historické domy ve 
Vodičkově ulici. I když objekt nevynikal výjimečnou architektonickou 
výzdobou či vybavením, byl ve hmotě autentickým článkem městské-
ho organismu, vytvářející jeho charakter, a jako takový měl být 
zachován. Anebo se skutečně vracíme do doby před sto lety, kdy bylo 
třeba bojovat o každý starý dům? 
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Nahoře: 
Průčelí historic-
kého domu 
čp. 373-1 před 
zbořením. 
Projekt adapta-
cefasády 
z dvacátých let 
dvacátého 
století, arch 
MaxGemst 
(archiv OÚMČ 
Praha 1). 

Plán přestavby 
domu z roku 
1861, půdorys 
suterénu 
a přízemí stav. 
Josef Svoboda 
(archiv OÚMČ 
Praha 1). 
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Dům čp. 1277-U ve Vodičkově ulici 
„Čínská restaurace" 
Zbořeno v červnu 2001 
Majitel: Hlavní město Praha 
Investor: Amadeus, s.r.o. 
Projektant OMCRON K - Administrativní budova 
„Čína". 

-1. 9. 1999 OPP MHMP žádá PÚPP k vydání vyjádření 
ohledně záměru demolice. 

- 29.9.1999 PÚPP vydává k záměru demolice zamítavé 
stanovisko. 

- 6.10.1999 se OPP MHMP ztotožnil s odborným vyjá-
dřením PÚPP, kde je demolice hodnocena jako nepřípust-
ná (čj. 64032/99) 

- Investor (Amadeus s.r.o) si objednává stavebné tech-
nické posouzení stavu konstrukcí objektu, které zpraco-
val IKC s.r.o. V tomto posudku zpracovatel ing. Cihelna 
zdůrazňuje, že objekt není využíván od roku 1990, a do-
poručuje jeho celkovou demolici: „na konstrukcích se pro-
jevuje celková devastace objektu spojená se snížením již 
původně nevyhovující nosné spolehlivosti.. v zásadě ob-
jekt není vhodný pro rekonstrukci". 

- 6. 11. 2000 přehodnotil OPP MHMP své rozhodnutí, 
a to na základě posouzení technického stavu, a k demolič-
nímu záměru vydal rozhodnutí kladné, týkající se ovšem 
pouze dvorních traktů domu (čj. 76423/00). 

-19. 12. 2000 odbor výstavby MČ Praha 1 vydává roz-
hodnutí - nařízení odstranění dvorních traktů domu. Při 
demolici dvorních křídel byla také poškozena střecha na 
hlavní budově, což uspíšilo kladné vyřízení žádosti o její 
demoliční výměr (srovnej: Věstník Klubu Za starou Pra-
hu. č. 3/2001, s. 23). 

- 18. 5. 2001 odbor výstavby MČ Praha 1 vydává roz-
hodnutí - nařízení odstranění uličního traktu domu. 

- Všechny nadzemní objekty byly odstraněny do 30. 6. 
2001. 
-19.6.2001 byl zaslán protestní dopis předsedy Umé-
leckohistorické společnosti v českých zemích starostovi 
MČ Praha 1, ing. Janu Bůrgermeistrovi. 

- 3. 8. 2001 byly studie na zastavění předloženy 
k posouzení SPÚ HMP. Byly zamítnuty (4.9.2001). 

-11.10.2001 byly studie na zastavění proluky předlo-
ženy OPP MHMP. Byly zamítnuty (11.10.2001). 

Stav dokumentace v archivu SPÚ HMP: pasport z roku 
1977, fotodokumentace zatím není uložena žádná. 

Neorenesanční nájemní dům vznikl přestavbou starší-
ho objektu podle projektu Aloise Linsbauera a Alfréda 
Kirpala z roku 1876. Spolu s Hlávkovým nadačním do-
mem a Dívčí školou architekta Ignáce Ulmanna byl sou-
částí hodnotného dobového urbanistického celku. 
V osmdesátých letech proslul navštěvovanou čínskou re-
staurací. Hodnotnou neorenesanční fasádu doplňoval 
v přízemí zajímavý postkubistický portál. 

Podle zjištění průzkumu SÚRPMO obsahoval dům do-
sud ve své levé polovině podélné barokní křídlo původ-

Historický snímek průčelí (kolem roku 1930) z archivu 
odboru výstavby UMČ Praha 1. 

nich stájí, vystavěných v letech 1679 - 1685. Tyto stáje 
pro celkem 20 koní byly klenuté (valené s pětibokými vý-
sečemi) a náležely dříve k domu čp. 737-11 při Jungman-
nové ulici. Tento zajímavý doklad provozního dvorního 
křídla byl zachován v rozsahu suterénů až prvního pat-
ra, místy včetně rané barokních kleneb. Mimoto lze dů-
vodně očekávat nález zasypaných středověkých suterénů 
při ulici, náležející původní novoměstské zástavbě gotic-
kými domy. Požadavek archeologického výzkumu je sa-
mozřejmostí. 

„Základním požadavkem bude zařazení domu do se-
znamu kulturních památek, k čemuž opravňuje jeho zají-
mavý historický organismus obsahující dosud barokní 
křídlo, hodnotné doklady klasicistní (1833) i eklektické 
(1876) přestavby". (Shp objektu čp. 1277-II, SÚRPMO, 
1977, Lancinger, Fajmon, Lišková). 

V tomto případě došlo k základnímu závažnému po-
chybení ze strany památkové péče a odborné veřejnosti. 
Ačkoli byla včas rozpoznána historická a památková hod-
nota objektu - stavebně historickým průzkumem z roku 
1977, ve kterém byl výslovně navržen na zapsání do se-
znamu nemovitých kulturních památek, nikdy k němu 
nedošlo. 

Co se týče strategie k dosažení demolice, byla zde jed-
noznačně zvolena metoda opuštění objektu a zanedbání 
údržby. Investorovi (majiteli) tak stačilo s dostatečným 
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předstihem dům vyklidit (1990), neužívat a vyčkat, až se 
rapidně zhorší jeho stav (čemuž napomohlo i záměrné 
poškození střechy v zimních měsících roku 2000) a požá-
dat o demoliční výměr. Tendenčně zpracovaný stavební 
posudek, který nevidí jinou možnost než demolici, uvádí 
mezi argumenty například i tvrzení že: „objektje pro in-
vestorský záměr nevhodný". (Ing.Cihelna, Stavebně tech-
nické posouzení stavu konstrukcí, 1999). 

Průzkum provedený v roce 1977 přitom žádné závaž-
né statické narušení domu neshledal: „svislé zděné nos-
né konstrukce ani klenby nevykazují poruch" (Shp ob-
jektu čp. 1277, SÚRPMO 1977). 

Pokusme se závěrem krátce shrnout výše uvedené pří-
klady. Pražská památková rezervace v rozmezí přibližně 
deseti let přišla o jednu divadelní scénu, fungující nepře-
tržitě od dvacátých let (divadlo Minor), jeden neorenesanč-
ní bankovní palác a řadu původně obytných klasicistních 
domů. Byly mezi nimi jak příklady špičkové dobové pro-
dukce (dům čp. 737-1 na Národní třídě), tak reprezentan-
ti běžné utilitární zástavby (Žitná ulice, Na Rybníčku). 
Skoro se zdá, jakoby zde vznikal nový ohrožený druh .kla-
sicistní nájemní dům". Je to na jednu stranu přirozené, 
protože jeho konstrukce, starší o padesát let ve srovnám 
s eklektickými domy přelomu století, jaksi stárne .dří-
ve". Na druhou stranu se velmi často u tohoto typu ar-
chitektury nejedná o novostavby z 19. století, ale o starší 
přestavěné domy. Pod klasicistní nebo mladší fasádou se 
skrýval historický dům sahající svým původem 

k počátkům gotického Nového Města (domy čp. 712,713-
II ve Vodičkové ulici, dům čp. 373-1 v ulici 28. října). 
Zboří-li se tyto domy, zanikne většinou definitivně po-
slední příklad historické zástavby, který přečkal novodo-
bé regulace ve svém okolí (Vodičkova ulice). 

Celkem třikrát vydal Státní památkový ústav v hlav. 
městě Praze souhlas s demolicí objektu (divadlo Minor, 
Václavské náměstí čp. 806-11, Národní třída čp. 973-11), 
z toho jednou u památkově chráněné stavby, aniž by byla 
předem sejmuta ochrana! Ale i u téch případů, kdy SPÚ 
HMP s demolicí nesouhlasil, nepodařilo se ani jednou ob-
jekt zachránit. 

Ochrana domů v rámci městské památkové rezervace 
se ukazuje jako nedostačující. Na pomoc majitelům při-
chází tendenčně zpracované statické a technické posud-
ky, placené investorem, jakož i záměrné dlouhodobé ne-
využívání a chátrání objektu (Čínská restaurace). Ani 
v jednom z uváděných případů nebyla demolice nařízena 
akutně pro krajně havarijní stav! Většinou se jednalo o 
případy vlekoucí se řadu let. 

Ve třech projektech figuruje ateliér OMICRON K a arch. 
Martin Kotík, známý již svým dosti necitlivým přístupem 
k historickému prostředí (Národní třída, oba objekty ve 
Vodičkově ulici). Právě v posledně jmenovaném případě 
dosud novostavby nestojí a po demolici logicky nenásle-
dovala nová výstavba. Zboření starých domů pak nutně 
chápeme jako ukvapené. Anebo se dají památky bořit jen 
proto, aby bylo v centru kde zaparkovat u sousedního 

staveniště? Kateřina Hanzlíková 

NOVOSTAVBA CHARLES SQUARE CENTER NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ 
Ze skořápky staveništního zařízení na Karlově náměstí při Resslově ulici se ohlašuje nový život, který nám hlásá 

na dokončované fasádě reklamní annonce nabídkou pronájmu tisíců metrů čtverečních obchodních a kancelářských 
ploch Strohé sdělení, které má snad předem potlačit jakékoliv toužené či vědomé očekávání, že zde v prostředí 
Karlova náměstí vznikne něco víc, než jen realizace lukrativní podnikatelsko-ekonomické spekulace. 

A skutečně, čím více se stavební skelet odívá svým fa-
sádním pláštěm, tím také stoupá naše zklamání archi-
tektonickou kvalitou, právem očekávanou v této citlivé 
urbanistické poloze. Kubus tri visutých podlaží s čelem 
v Resslově ulici pocitově vyjadřuje koncepční suverenitu 
monofúnkční architektury, která je schopna zaujmout své 
místo kdekoliv, bez ohledu na dané prostředí a okolní 
stavby, jimiž nechce být objemově omezována. Nechce 
hledat vyšší výrazovou integritu a tím i vyšší hodnotu 
městských urbanistických celků, i když ve světě existuje 
již celá řada úspěšných příkladů toho, že se to nemusí dít 
za cenu konsensuálních ústupků soudobé moderní 
architektury. 

Tato stavba s dalším ustupujícím patrem a s dominu-
jící neorganicky nasazenou, proporčně nepříznivou hra-
nolovou nadstavbou jakési quasivěže v nároží, se prosa-
dila v prostoru Karlova náměstí po novoměstské radní 
věži jako druhá nejvyšší. Této samonárokované dominanci 
schází jak vyšší společensko-kultumí obsah budovy, tak 
adekvátní výtvarná prezentace. Nečleněná a nerytmizo-

Novostavba v kontaktu s kostelem sv. Ignáce, pohled 
od Resslovy ulice. Foto Jan Veselý, leden 2001. 
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vaná plocha patrového bloku, charakterizovaná jen do 
omrzení mechanicky opakovaným obdélným panelem 
čelní stěny místnosti, jak v horizontální tak i vertikální 
poloze, s dovršením nudy i v části Resslovy ulice, volbou 
materiálu - pocitové studeného skla a plechu - působí v 
prostředí Karlova náměstí cize a odpudivé. 

Snad jediný projev snahy vyrovnat se s nižší zástav-
bou v Resslově ulici byl učiněn v sousedství secesní bu-
dovy gymnázia krátkým článkem, projektovaným se zřej-
mou nechutí vytvořit dílo slaďující obé architektuiy. Nová 
stavba komerčního centra potlačuje měřítko monumen-
tality protilehlé novorenesanční budovy České techniky, 
které respektovalo výškovou kompozici sousedního kom-
plexu kláštera a budovy kostela sv. Karla Boromejského i 
protilehlé monumentální průčelí kostela sv. Ignáce. I to-
muto protilehlému, v baroku citlivě a složitě koncipova-
nému průčelí kostela, dnes nejvyšší historicko-umělecké 
hodnotě Karlova náměstí, bylo vzhledové ublíženo. Umě-
lecký účin průčelí není koncipován na boční pohledy z 
Karlova náměstí, ale pro gradující se pohledy z hrdla Res-
slovy ulice. Nový stav, kdy se toto nádherné průčelí ztrácí 
pod převýšenou, fádní, materiálem cizí stěnou, je žalost-
ný. Tato výškově dominující zástavba zde neměla být za 
žádných okolností povolena. Novostavba zde v úseku Res-
slovy ulice měla být provedena v nižší, přiměřené hladi-
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Novostavba v kontaktu s budovou České techniky. 
Foto Jan Veselý, leden 2001 

ně, čímž mohlo dojít k příznivějšímu členění hmoty pater 
na vyšší a nižší část. 

Všichni máme společný svět hodnot, k nimž se vzta-
hujeme, které nás identifikují a se kterými máme hledat 
harmonické spolubytí, což platí i pro nová dfla vznikající 
v daném společenském prostředí, a mělo by tedy platit i 
zde. Namísto využití velké výtvarné příležitosti byla sem 
vržena nadměrná hmota, nezvládnutá výrazné chudým 
pletivem fasády. TVůrci snad vložili formální obsah inte-
riéru do služeb moderního božstva - trhu, který člověka 
oslňuje a slouží mu, ale v humánních konsekvencích je 
bezcitný, člověku a jeho duchovnímu světu nepřátelský. 

Žel, sledovaný případ Karlova náměstí není ojedinělý. 
Již dříve jsme poukázali na to, s jakou cynickou arogancí 
bylo i přes mnohá upozornění znehodnoceno zachovalé 
historické prostředí kolem rotundy sv. Longina a kostela 
sv. Štěpána nevhodnou novostavbou. Přímo hrůzný je 
případ Velkého Špalíčku v Brně. 

Hodnotíme-li zahraniční podnikatelské aktivity v his-
torickém prostředí našich měst, je nesporné, že vidí hod-
notu pouze v ploše stavební parcely, kterou snáze znáso-
bí tolika patrovými podlažími, kolik se dá prosadit. 
Sebevzácnější historická nízkopodlažní zástavba, byť by 
se jednalo i o drobné barokní palazzeto, bude jen nehod-
notným balastem, který je nutno jakýmikoliv cestami 
odstranit. Zde se žel v období ekonomické euforie 21. sto-
letí setkáváme se stejným smýšlením, jako v období asa-
nace konce století devatenáctého, kdy vznikal Klub Za 
starou Prahu. Historické kvality, které Praha dosud má, 
musí být proti tomuto názoru nadále chráněny občan-
skými a kulturními iniciativami v úzké spolupráci s pří-
slušnými úřady a projektovými pracovišti. Zvláště je nut-
ná naše podpora profesi projektantů a architektů, které 
manipulující podnikatelská vůle degraduje svými ekono-
mickými programy na pouhé subjekty kalkulujícího lid-
ského rozumu a eliminuje již v samém zárodku kulturně 
uměleckou intuici, považovanou za protikladnou ke kal-
kulovanému efektu zisku. 

Psychologické analýzy tvůrčí činnosti potvrzují, že umě-
lecko výtvarný záměr jako duch realizovaného stavební-
ho dfla musí být imanentně přítomen již od počátku jako 
součást účelového architektonického záměru. Žel, sou-
dobá praxe, kdy racionálně služebný, sterilně technický 
produkt je dodatečné odíván výtvarným dezénem, byť s 
drahými a efektními materiály, může budit jen zdání, ale 
nemůže vytvořit architekturu jako skutečné umělecké 
dílo. Každá snaha o vážný tvůrčí počin by se sama ve 
svém zájmu měla inspirovat magickou silou místního 
genia loci, z něhož však hodnocená novostavba postrádá 
byť i nejmenší závan. Naopak se projevuje, že geniální 
urbanistickou koncepci Karla IV., v níž přisuzoval tomu-
to náměstí přímo sakrální význam, ať vědomě či nevě-
domky zcela opomíjí. 

Josef Hyzler 
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DŘÍVE A NYNÍ 

Na nároží Karlova náměstí a Resslovy ulice stávala velká budova pivovaru U Šálků čp. 310-11. Rozsáhlý dům 
nesoucí stopy několika stavebních slohů (za pozornost stojí mohutné renesanční štíty do Resslovy ulice) 

byl zbořen v roce 1938. K nové výstavbě však zřejmě vinou válečných událostí nedošlo. 
Foto kolem roku 1910, Archiv hlavního města Prahy 

Přestože ani Klub Za starou Prahu, ačkoliv jej 
z takových myšlenek občas někdo podezřívá, nechce, aby 
vznikaly bezduché repliky či napodobeniny historických 
staveb, ocenil by alespoň, kdyby se projektanti novosta-
veb z úcty k stavební historii Prahy (a ta šiji tedy zaslou-
ží, to si pište!!!) dokázali seznámit nejen se současným 

urbanistickým kontextem, ale i s konkrétní stavební 
a kulturně-historickou tradicí místa, na němž mají stá-
vět. Tato inspirace by pak projektu nepochybně přinesla 
alespoň trochu oduševnélosti a nápadu, což obojí právě 
dokončované novostavbě krutě chybí. 

(Poznámka K. Bečková) 
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KONEČNÉ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA KULTURY ČR 
VE VĚCI OBNOVY KOSTELA SV. ANNY NA STARÉM MĚSTĚ 

Obnova a rehabilitace zrušeného kostela sv. Anny na Starém Městě byla jedním z velkých témat pražské památ-
kové péče v uplynulém roce (viz články ve Věstníku č. 1 -2/2001 a zápis z diskuse s architektkou Evou Jiřičnou ve 
Věstníku 3/2001). Architektonické řešení, při kterém měl být prostor lodi a unikátního gotického krovu sjednocen 
vyřezáním jeho vazných trámů (jež byly jako kopie osazeny při poslední rekonstrukci kostela) rozpoutalo diskusi, 
která odhalila šíři a složitost problému, který se točí kolem jednoho bodu - možnosti prezentace a uchování unikátní-
ho krovu, který patří mezi nejstarší konstrukce tohoto typu u nás. 

Stručná historie kostela a rekapitulace 
případu 

Kostel sv. Anny při klášteře dominikánek byl jako jedno-
lodní stavba s polygonálním závěrem a věží ve středu zá-
padního průčelí postaven ve druhé polovině 14. století 
na místě starší templářské rotundy sv. Vavřince. Přes čás-
tečné úpravy v baroku si až do svého zrušení v roce 1779 
uchoval vrcholně gotický charakter. V rámci následné 
přestavby na tiskárnu a skladiště byl přepatrován dřevě-
nou konstrukcí; ve druhé polovině 19. století byla snese-
na gotická klenba lodi, stejně jako horní část polygonální 
vížky v průčelí. I přes tyto degradační zásahy se na kos-
tele dodnes dochoval původní vrcholně gotický krov, je-
hož etapy byly dendrochronologicky datovány do let 1322-
1324 a 1371-1372. 

První fáze rekonstrukce zdevastované stavby proběhla 
v 70. a 80. letech 20. století. Dotkla se zejména opravy 
vnějšího pláště kostela a zároveň proběhla rekonstrukce 
krovu. Oba tyto zásahy jsou z dnešního pohledu velmi 
sporné. V krovu došlo k velmi nešťastnému zásahu tím, 
že byly bez jakékoli podrobnější dokumentace odstraně-
ny historické vazné trámy, na jejichž místo byly osazeny 
kopie z trámů lepených. Při této necitlivé výměně došlo 
zároveň k nepochopitelnému omylu, když byl na stavbu 
dodán a posléze i osazen dvojnásobný počet vazných trá-
mů. Byl tím setřen dochovaný historický stav, který na-
štěstí ukazuje zaměření, pořízené před touto úpravou. 
Vazné trámy zde byly osazeny v každé druhé vazbě; 
v mezilehlých vazbách pak byly přiloženy trámky, jejichž 
význam a vznik nedokážeme v tuto chvíli přesněji specifi-
kovat. Tento stav umožňuje interpretaci dvojí: vazné trá-
my mohly být v každé druhé vazbě od počátku, ale stav 
zachycený zaměřením může odrážet i různé úpravy po 
dobu existence krovu (například druhotné prořezáni vaz-
ných trámů). Pod vaznými trámy byly podpůrné vzpěrky. 
Krov byl dále z vnější strany obedněn souvislou vrstvou 
laťování, na které byla položena asfaltová krytina. Tato 
nesmyslná úprava zamezila přirozenému větrání krovu. 

Reálnou záchranu pro chátrající památku a její dů-
stojnou obnovu a rehabilitaci tak znamená až současná 
aktivita nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, 
jejímž cílem je přeměna zrušeného chrámu na kulturní a 
meditativní prostor. V rámci této obnovy má být odstra-
něno utilitární přepatrování kostela a předpokládá se rov-
něž pietní obnova všech dochovaných historické prvků 
interiéru včetně velmi cenných gotických nástěnných 
maleb. Jedinou spornou otázkou projektu, jehož autor-
kou je významná architektka Eva Jiřičná, je problém pre-
zentace unikátního gotického krovu a jeho případné za-
pojení do celkového prostoru chrámu. 

Kostel sv. Anny na kresbě Vincence Morstadta 
z roku 1873. 

Různé pohledy na projekt obnovy kostela 
Úhlů pohledu, ze kteiých lze projekt rekonstrukce koste-
la nazírat, je hned několik. Na jedné straně je hledisko, 
které jako hlavní motiv jakéhokoli zásahu musí prefero-
vat maximální uchování stávajících prvků konstrukce a 
výzdoby lodi i krovu kostela. Do hry však rovněž vstupují 
i různé památkové teorie, jejichž zastánci si někdy před-
stavují budoucnost kostela dosti odlišně - pro jedny je 
ideálem zachování vazných trámů a oddělení prostoru lodi 
a krovu, pro jiné naopak jejich odstranění podle zaměře-
ni před spornou rekonstrukcí v 70. letech 20. století a 
propojení kostela s krovem v jeden celek, pro další pak 
opětné vyzdění ztržené křížové klenby a tím návrat před 
osudnou degradaci kostela... 

Pohled projektantů je naopak veden snahou dát vznik-
lému prostoru jednotu a soudobým architektonickým ře-
šením usmířit slavnou i méně slavnou etapu v historii 
stavby. Hlavní roli v tomto řešení by měl hrát zmíněný 
monumentální krov, který by vzhledem ke ztržení klenby 
mohl být viditelný z lodi. S tímto přístupem souzní názor 
těch teoretiků, kteří volají po odstranění novodobých vaz-
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ných trámů, jejichž hustý sled zakrývá průhled na půso-
bivý ondřejský kříž gotické krovové konstrukce. 

Zcela neslučitelné je navržené architektonické řešení 
s požadavkem té části památkářů a historiků umění, kteří 
požadují oddělení lodi a krovu do dvou samostatných 
částí. Toto odděleni jednak odpovídá samotné logice his-
torické stavby a jednak nejlépe ochrání krov samotný, 
neboť ten se dodnes dochoval právě díky vlastnímu reži-
mu, kdy byla dobře větraná konstrukce po staletí vysta-
vena povětrnostním podmínkám exteriéru... 

Tím se dostáváme k hledisku poslednímu a možná 
nejdůležitějšímu. A tím je krov samotný. Neboť na počát-
ku všech úvah o adaptaci kostela musí stát otázka, na-
kolik tím bude či nebude dotčen jeho krov, který se do-
dnes dochoval snad jen zázrakem. Je jasné, že subtilní 
dřevěná konstrukce tohoto typu a stáří více než 600 let 
má zcela specifické nároky na vlastní prostředí, které je 
třeba respektovat při každém projektu rekonstrukce stav-
by. Rovněž je nutno brát v úvahu, že míra autenticity 
konstrukce se s každým zásahem snižuje a že nikdy ne-
bude mít větší vypovídací hodnotu, než má nyní. 

I tento stručný a zjednodušující přehled naznačuje slo-
žitost celé situace. Je třeba zdůraznit, že v tomto případě 
rozhodně nešlo o souboj mezi architektem a památkáři. 
Spíše se na všech stranách tříbila stanoviska a zde nastí-
něná diskuse vedla především k vytýčení šíře problému a 
jeho hlavních úskalí. 

Rozhodnutí odboru památkové péče 
Magistrátu hlav. města Prahy 
Z těchto důvodů se s napětím čekalo na závazné rozhod-
nutí odboru památkové péče Magistrátu (OPP MHMP). Toto 
rozhodnutí bylo vydáno 20. dubna 2001 (čj. 89701/00/ 
Štv). Celý záměr označilo z hlediska památkové péče za 
přípustný; zároveň však stanovilo 36 podmínek, za kte-
rých jedině je realizace přípustná. Již toto naznačuje od-
povědnost, se kterou odbor k případu přistoupil. Není 
možné se zde zabývat podrobně všemi částmi tohoto roz-
hodnutí - zmiňme jen ty, které se týkají našeho problému. 

Ve věci zásahů do krovu a případného spojeni prostoru 
lodi a krovu se OPP MHMP postavil na stranu těch, kteří 
považují takovéto propojení za nešťastné."Otevření kon-
strukce do prostoru interiéru kostela, vyřezáni vazných 
trámů a provedení ocelové obslužné lávky v úrovni stáva-
jících vazných trámů." označil v rozhodnutí odbor za nepří-
pustné. Dále zde konstatuje, že "prostor krovu zůstane 
fyzicky oddělen od prostoru kostela, í/. bude provedena 
podlaha, jak tomu bylo do poslední úpravy. Krovová kon-
strukce nebude pohledově uplatněna v interiérovém řeše-
ní lodě kostela". 

U stávajících novodobých lepených vazných trámů při-
pouští odbor výměnu za "vazné trámy nové, provedené 
z dřevěného masivu a subtilnějšího profilu, tak aby odpo-
vídaly původní historické konstrukci" (svědectví ing. Zden-
ky Adamiecové ze SÚRPMO později doložilo, že profil no-
vých vazných trámů odpovídá historickým; následné 
rozhodnutí ministerstva kultury proto nařídilo zachování 
dnešních trámů, které je možno povrchově upravit. Tato 
změna je jednoznačné pozitivní - rozebírám konstrukce a 
výměna trámů by nutně musely zasáhnout do gotických 
partií krovu). Za nepřípustné OPP dále označil zateplování 
a izolování krovu, přičemž požaduje zajistit u krovu "přiro-
zené větráni a to bez ohledu na současný režim, který byl 
realizován při poslední opravě a není původní". 

V odůvodnění rozhodnuti odbor zdůrazňuje, že se zto-
tožnil s názorem Státního památkového ústavu v hlavním 
městě Praze, s názorem Klubu Za starou Prahu a zejména 
pak s odborným vyjádřením Státního ústavu památkové 
péče (SÚPP, čj. 3756/2001 ze 17. června 2001), který 
s vyřezáním vazných trámů kategoricky nesouhlasí a za 
žádoucí považuje pouze vhodnější úpravu jejich povrchu. 
Za původní pak SUPP považuje vzhledem k analogiím i si-
tuaci na místě osazeni vazného trámu v každé vazbě, při-
čemž je pravděpodobné, že "stav před poslední úpravou 
odrážel i možné úpravy s tím spojené, včetně možnosti dru-
hotného vyřezání některých vazných trámů. V úvahu je 
nutno konečně vzít i skutečnost, že po odstranění vazných 
trámů -jedno zda ob vazbu nebo všech -by z konstrukce 
krovu zůstalo politováníhodné torzo, které by bud bylo 
nutno doplňovat zcela hypotetickými a ničím nepodlože-
nými detaily, nebo jež by při ponecháni viditelných pahýlů 
po uřezaných trámech představovalo estetickou závadu." 

Odvolání investora a rozhodnutí 
Ministerstva kultury ČR 
Proti rozhodnutí magistrátního odboru památkové péče 
se investor (Národní divadlo, zastoupené společností AI-
DESIGN, s. r. o.) odvolal k ministerstvu kultury. Připojil 
rovněž upravený projekt, ve kterém již nepožadoval vyře-
zání všech vazných trámů, ale jen každého druhého a 
rovněž zohlednil některé další body rozhodnutí OPP 
MHMP. Ministerstvo kultury pak na základě analýzy pří-
padu a nově předložené dokumentace změnilo rozhod-
nutí magistrátu ve prospěch navrženého projektu 
(čj. 10811 /2001-OPP/P ze dne 17. 10.2001). Připustilo 
scelení prostoru, zateplení krovu (přičemž mezera mezi 
stávajícím diagonálním pobitím krovu a novou skladbou 
střechy bude minimálně 35 mm) a prořezání trámů 
ob jeden. Po obvodu krovu povolilo osadit na vazné trámy 
průběžnou lávku o šíři 90cm. Celkem pak zrušilo 15 ze 
36 bodů původního stanoviska, 3 změnilo a jako dodatek 
připustilo přípravu dalších detailů rekonstrukce, které 
budou schváleny v samostatném správním řízeni. 

V odůvodnění rozhodnutí je pak mj. konstatováno, že 
"kompromisní řešení, které vrací konstrukční podobu kro-
vu před jeho poslední spornou rekonstrukci a které ani 
nepožaduje vyřezání všech vazných trámů, tedy kon-
strukční řešeni ve vztahu k danému krovu naprosto ahis-
torícké, ani ponecháni všech vazných trámů, které opět 
není bezprostředně ve vztahu přímo ke krovu kostela sv. 
Anny doloženo, tak nemůže být v jakémkoli rozporu se 
zájmy státní památkové péče. Je a musí být zájmem státní 
památkové péče, jsou-li pro to podklady a technické mož-
nosti, vrátit se k jedinému historicky doloženému stavu, 
kdy se možné starší podoby krovu pohybují již pouze na 
úrovni hypotéz a domněnek, by( i významné části odbor-
né památkové veřejnosti." 

Na rozhodnutí ministerstva zareagoval ředitel Státní-
ho památkového ústavu v hlavním městě Praze PhDr. 
Ladislav Špaček tím, že se rozhodl nezúčastňovat se na-
dále jednání členů rady projektu Obnova kostela sv. Anny. 
Důvodem pro jeho rozhodnutí je "přesvědčerdo nespráv-
nosti a nevhodnosti navrženého architektonického řeše-
ní, které otevírá prostor lodi do krovu kostela, čímž vyvo-
lává řadu dalších nároků na úpravu historické konstrukce 
a bude znamenat změnu vnitřního klimatu v prostoru kro-
vu." Ředitel pak dále konstatuje, že "krov ze 14. století 
jehož význam přesahuje rámec naší republiky, je zcela 
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mimořádným artefaktem, hodným pouze ochrany a citli-
vé opravy. Zachoval se v dobrém stavu zejména proto, že 
měl celá staletí svůj přirozený režim; byl totiž umístěn 
v prostoru půdy, která byla řádně větrána. To, že má po 
poslední nevhodné opravě neodpovídající podmínky, je 
z hlediska cca 600 let jeho existence nepodstatné. Jed-
noduchým a levným zásahem lze zjednat nápravu a vrá-
tit krovu původní prostředí a klima. Spor o to, kolik měl 
nebo neměl vazných trámů, je pouze zástupný problém, 
který se samotným zachováním historické konstrukce 
přímo nesouvisí Riziko, plynoucí z experimentu s takto 
unikátním dQem, nemůže vyvážit žádná i sebelepší ar-
chitektonická kreace"(čj. 18070/01 ze dne 20.11.2001). 

Současná situace 
Rozhodnuti Ministerstva kultury je konečné. Rozklad proti 
němu mohl podat pouze některý z účastníků řízení, což 
se nestalo. Co tedy vlastně ministerské rozhodnutí zna-
mená? 

Z hlediska památkové péče jde o šalamounský kom-
promis. Původní navrhované architektonické řešení, spo-
čívající ve vyřezání všech vazných trámů, bylo v obou in-
stancích odmítnuto. Ministerstvo však povolilo prořezání 
každé druhé vazby, čímž se dle vlastních slov navrací 
k poslednímu bezpečně doloženému historickému stavu 
(v této souvislosti je třeba upozornit, že takové tvrzení 
není v souladu se skutečností, neboť jde o návrat pouze 
částečný - stavu před poslední rekonstrukcí, tj. poslední-
mu doloženému stavu, odpovídají i podpěrky pod vazný-
mi trámy, prvky v lichých vazbách a další detaily, které 
obnoveny být nemají). 

Tato částečná redukce trámů pak již (byť v omezené 
míře) umožňuje uskutečnit prvotní architektonickou ideu 
- totiž prostorové spojení obou částí s průhledem do mo-
numentálního krovu. Námitky o nutnosti samostatného 
klimatu krovu investor vyvrací podrobnými klimatologic-
kými rozbory, které dokládají, že krov jako součást celku 
na tom bude lépe, než kdyby byl oddělen v samostatné 
půdě. Tím jsou tedy vyvráceny argumenty o jeho mož-
ném poškození. 

Nyní to však vezměme z druhé strany. Pokud má být 
hlavním hlediskem obnovy kostela jeho krov, je třeba mu 
vše podřídit. V tomto pohledu jsou diskuse o počtu vaz-
ných trámů skutečně problémem zástupným, neboť hlavní 
je zachovám památky jako takové. Prořezání krovu může 
být druhotné, klidně z poloviny 19. století, kdy bylo zapo-
třebí dřeva na stavbu pater v prostoru lodi (proto je mi-
mochodem při rozebírání dřevěné vestavěné konstrukce 
klást mimořádný důraz na průzkum a dokumentaci jed-
notlivých trámků, což jako podmínku změněné rozhod-
nutí neuvádí!). Šest set let existence krovu ukázalo, že 
nejvhodnějším klimatem je pro něj volně větraná půda, 
oddělená od prostoru pod sebou. Bednění a asfaltová kry-
tina z poslední rekonstrukce větrání pochopitelně znemož-
nily. Nicméně etapa s tímto nevhodným řešením je 
z hlediska historie krovu více než epizodní. Proto je zará-
žející, že (alespoň pokud je nám známo) nebyl jako vari-
anta zpracován seriózní projekt na nápravu tohoto sta-
vu, spočívající např. v částečném rozebrání bednění; stejně 
tak nebyly patrně vyhotoveny klimatologické posudky, 
které by tuto variantu zohlednily. V takové situaci je lo-
gické, že přednost dostane detailně propracovaná vari-
anta, zaručující při určitém režimu stálé klima krovu. 

Zmíněné řešení oddělených prostorů by však mělo jed-
nu nepominutelnou výhodu: Krov by mohl existovat ne-

závisle na činnosti člověka a stačila by jen jeho pravidel-
ná kontrola. Při zapojeni krovu do interiéru je naopak 
zapotřebí neustále hlídat režim v sále a dodržovat zásadu 
pouhého temperování, neboť v případě přetápění prosto-
ru by k poškození krovu bezpochyby došlo. Nepochybuji 
o tom, že přísný režim bude v kostele dodržován. Při uva-
žování o památce staré 600 let je však třeba brát na zřetel 
horizont dlouhodobý, přičemž dnes nikdo nemůže zaru-
čit, jak se bude nájemce prostoru chovat dejme tomu za 
30 nebo 50 let. Je přitom zřejmé, že jakékoli porušení 
režimu by památku mohlo výrazně a možná i nevratně 
poškodit. 

Rozhodnutí ministerstva umožní uskutečnit soudobé 
architektonické řešení prostoru bez výrazných zásahů do 
historických částí stavby. V případě jakýchkoli problémů 
pak bude možno kdykoli v budoucnu uvažovat o změně 
řešení, možná i ve prospěch předělení obou částí. Nicmé-
ně krov bude zateplen a návrat do přirozeně větraného 
stavu bude o to složitější, ne-li nemožný. V tomto směru 
byl tedy zřejmě překročen Rubikon. Postoj ředitele Stát-
ního památkového ústavu v hlavním městě Praze PhDr. 
Ladislava Špačka je v této souvislosti mimořádně odpo-
vědný a statečný, neboť není v našich krajích zvykem stát 
za svým odborným názorem i ve chvíli, kdy je to politicky 
či osobně nevýhodné. 

Nezbývá než doufat, že se zvolené řešení ukáže dlou-
hodobě reálné a v mezích možností optimální. Bude za-
potřebí krov důsledně sledovat a při sebemenší změně 
k horšímu celou situaci znovu posoudit a případně pře-
hodnotit. Naše odpovědnost vůči této mimořádné památ-
ce je nesmírná a nekončí jedním rozhodnutím. 

Mimochodem, diskuse kolem obnovy kostela sv. Anny 
rovněž názorně ukázala, že při obnově památek tohoto 
typu a významu je nutné striktně oddělit teoretické dis-
kuse o historické podobě památky od její fyzické obnovy, 
která musí zohlednit pouze památku samotnou. Krov u 
sv. Anny je v literatuře již dlouhá desetiletí zmiňován jako 
vrcholná památka svého druhu. A přesto dosud nedošlo 
k jeho podrobnému průzkumu - ani před nešťastnou re-
konstrukcí na přelomu 70. a 80. let, ani v současnosti. 
Při několika krátkých průzkumech, které proběhly v rámci 
diskuse nad razantním návrhem, byly objeveny nové, 
dosud neznámé skutečnosti z historie krovu (podbití kro-
vu, jeho dvojí číslováni). Poznání krovu proto musí dále 
pokračovat, zcela nezávisle na obnově prostoru pod ním. 
Závazné stanovisko však podmínku podrobného staveb-
né-historického průzkumu krovu překvapivě neobsahu-
je a případný průzkum bude záviset jen na samostatné 
aktivitě památkového ústavu či na dobré vůli investora. 
A jak již bylo řečeno, není stejně tak nařízen podrobný 
průzkum, dokumentace a případná dendrochronologie u 
dřevěné konstrukce, která je dnes do prostoru kostela 
vestavěna, a to i přes to, že tato v sobě může s velkou 
pravděpodobnosti obsahovat prvky, které by mohly po-
moci osvětlit historii gotického krovu... 

K otázce obnovy interiéru kostela je nutno připojit ješ-
tě jednu poznámku. Při diskusích nad problémem svato-
anenského krovu se Domácí rada ve své většině shodla 
na nutnosti zachovat všechny vazné trámy a oddělit krov 
od prostoru lodi. V této souvislosti byla pochopitelné na-
stolena otázka konkrétní podoby tohoto oddělení, která 
zahrnuje i úvahu nad řešením završení prostoru lodi chrá-
mu. V tomto případě však Domácí rada k jednotnému 
názoru nedospěla, přičemž šíře možnosti řešení se pohy-
bovala od jednoduchého rovného stropu po znovuvyzdě-
ní kamenné klenby. Richard Biegel 
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SOVOVY MLÝNY - NAŠE VDĚČNÉ (VĚČNÉ?) TÉMA 

V minulém Věstníku jsme Vás informovali o rozhodnuti ministra kultury Pavla Dostála ve věci Sovových mlýnů, 
ve kterém přes jednotný nesouhlas všech zúčastněných odborných instituci povolil osazení skleněné krychle 
na zrekonstruovaný objekt nové galerie. V této souvislosti jsme konstatovali, že ministrovo rozhodnutí považujeme 
za svévolné a nezákonné. Rovněž jsme zdůraznili že svévolné rozhodnutí tohoto typu je závažný precedent, 
který otřásl v základech důvěrou a autoritou památkové péče jako takové. 

Netušili jsme, jak blízko pravdě můžeme být. Dovolu-
jeme si Vám zde předložit dokument, kteiý oficiálně za-
slal ministerstvu kultury odbor památkové péče Magis-
trátu (OPP MHMP). V něm jsou do absurdních důsledků 
dovedeny zásady, vyplývající z ministrova rozhodnutí. 

OPP MHMP sděluje odboru památkové péče Minister-
stva kultury, že "s ohledem na zásadu vázanosti podři 
zeného správního orgánu (tedy OPP Magistrátu) odbor-
ným a právním názorem nadřízeného správního orgánu 
(MK, konkrétně ministra kultury) byly pro další rozhodo-
vací činnost Magistrátu hlavního města Prahy - odboru 
památkové péče dovoženy tyto obecné závěry: 

1. Odborná vyjádření a odborné názory kohokoli jsou 
fakticky i právně irelevantní, s výjimkou bodu č. 10 

2. Koncepce účinnější péče o památkový fond 
v hlavním městě Praze a dokumentové soubory na ni na-
vazujícíjsou fakticky i právně irelevantní 

3. Většinový názor jakýchkoliv odborníků či odbor-
ných poradních orgánů, je fakticky i právně irelevantní, 
s výjimkou bodu č. 10 

4. Není třeba respektovat tradiční tektoniku, celko-
vou objemovou skladbu historických objektů, použití sta-
vebních materiálů a není třeba respektovat obecné prin-
cipy péče o historické střechy 

5. Rozhodnutí MHMP - OPP lze opřít o názory několi-
ka vybraných odborníků, ale třeba i jen jednoho, 
s výjimkou bodu č. 10 

6. Pokud je autorem návrhu mezinárodně uznávaný 
subjekt, je třeba tuto skutečnost při rozhodování zásad-
ním způsobem zohlednit 

7. Negativní zásah novotvarů do kulturně historických 
hodnot památkových objektů není třeba považovat za 
nepřípustný 

8. Negativní změnu památkových objektů v dálkových 
pohledech na Pražskou památkovou rezervaci není třeba 
považovat za nepřípustnou 

9. Cizorodý prvek pro který nejsou žádné srovnatel-
né analogie ani v širších souvislostech historické zástav-
by, není třeba považovat za nepřípustný 

10. Názory renomovaných odborníků dr. Líbala, dr. 
Hlobila a dr. Kotalíka je třeba vždy považovat za zásad-
ní pro odborné posuzování předložených návrhů, a to i 
kdyby byly menšinové 

11. Při posuzováni věci je třeba zohlednit nejenom zá-
sadu zachování a ochrany památky, ale i požadavek na 
její vhodné využívání a to na stejné úrovni 

12. Nelze jednostranně nadřazovat zájem zachováni 
historického vzhledu památky nad zájmem na jejím 
vhodném "kulturně výchovném" využití a zpřístupnění 
veřejnosti 

13. Vždy je třeba se zabývat přínosem návrhu pro bu-
doucí vhodné využiti památky 

14. Je třeba novodobé prvky považovat za integrální 
součást návrhu vždy, pokud se budejednat o odpovída-
jící "kulturně výchovné využití objektu" 

15. Pokud navrhované využiti památky bude splňo-
vat "kulturně výchovné" účely a novodobý prvek bude na 
poměrně vysoké výtvarné či jiné úrovni, je záměr 
v souladu s cUy a smyslem péče o kulturní památky. 

MHMP - OPP předpokládá, že odbor památkové péče 
MK ČR bude taktéž ve své rozhodovací činnosti aplikovat 
výše uvedené závěry tak, aby nedocházelo k zásadním 
rozdílům po odborné a právní stránce mezi MHMP - OPP 
a MK ČR. V případě názoru MK ČR, odlišného od tohoto 
stanoviska, sdělte prosím tento s odůvodněním MHMP 
OPP pro posouzeni dalšího postupu zdejšího odboru ve 
věci" 

Podepsána Mgr. Jiřina Knížková, vedoucí odboru. 

Celá věc je natolik absurdní, že by ji bylo možno přejít 
jen jako dobrý vtip, který dokonale ukázal účelovost mi-
nistrova rozhodnuti. Věc má ovšem háček: odbor památ-
kové péče magistrátu zde ministerstvu vážně sděluje, že 
se bude uvedenými zásadami řídit. Jejich uplatňování 
v praxi je pochopitelně čilý nesmysl a ministerstvo by to 
mělo odboru magistrátu také sdělit. Jenže tím by zpo-
chybnilo rozhodnutí svého ministra... 

Dosti nezáviděníhodná situace. Smůla je, že někoho 
ten bumerang prostě zasáhnout musí. A jak známo, vět-
šinou to bývá ten, kdo jej vypustil... Nebo že by v tomhle 
směru pro ministry platila výjimka? 

Richard Biegel 

Poznámka: 
Ve věci Sovových mlýnů učinil Klub Za starou Prahu 
v říjnu 2001 podání na ústředí UNESCO do Paříže. Struč-
ně a s obrazovou dokumentací byla v dopise popsána celá 
kauza včetně postoje památkových orgánů a jemu proti-
kladného rozhodnutí ministra kultury. Zároveň bylo toto 
rozhodnutí označeno za porušení Úmluvy o ochraně svě-
tového kulturního dědictví, k níž Česká republika přistou-
pila v roce 1992, a v této souvislosti byla organizace 
UNESCO požádána o pomoc v řešení vzniklého problé-
mu. 

Dalším konkrétním krokem v uvedené kauze byl do-
pis advokátky JUDr. Nataši Císařové, zastupující na zá-
kladě plné moci Klub Za starou Prahu ve věci Sovových 
mlýnů, ministrovi kultury Pavlu Dostálovi, v němž byl 
požádán o právní zdůvodnění svého rozhodnutí, které 
Klub považuje za nezákonné. 



26 PAMÁTKOVÉ KAUZY 

KARLŮV MOST 

ČINNOST TECHNICKÉ KOMISE KLUBU OD KVĚTNA DO ŘÍJNA 2001 

V čísle 1-2/2001 Věstníku Klubu Za starou Prahu byly v úvodní poznámce a v článcích F. Košíčky, J. Hyzlera, 
K. Fantyše a M. Pavlíka vyloženy dosavadní postoje Klubu v otázce další rekonstrukce Karlova mostu. Přestože se 
složení Domácí rady ijejí technické komise v průběhu let měnu základní pohled na stále znovu a znovu prosazovanou 
velkou rekonstrukci Karlova mostu zůstává neměnný, pouze novými zjištěními technického rázu i vývojem teorie 
i praxe památkové péče se prohlubuje a upevňuje. Tato stabilita názorů v dnešní rozkolísané době je povzbuzující 
Není to totiž znak zkostnatělého myšlení, ale solidnosti základních postojů Klubu k historickému dědictví Prověřil je 
totiž čas. 

Karlův most na leptu podle pře 

V měsíci květnu 2001 probíhalo intenzivní jednání 
s významnými odborníky mostního stavitelství i památ-
kové péče. Ohlas na myšlenku vytvořit oponentní skupi-
nu odborníků, kteří by se zabývali především obtížnými 
otázkami technickými při chystané rekonstrukci Karlova 
mostu, byl mimořádný. Technická komise Klubu sama 
disponuje zkušenými teoretiky i praktiky v oboru rekon-
strukce a obnovy historických areálů i jednotlivých ob-
jektů. Uvítala však též iniciativu ČSSI (Český svaz sta-
vebních inženýrů), kde se konstituovala skupina mostních 
odborníků, teoretiků i praktiků, kteří si považovali za čest 
a morální stavovskou povinnost přispět ve spolupráci s 
Klubem k řešení problémů Karlova mostu, památky svě-
tově známé. Vytvořily se tedy dvě skupiny řešitelů navzá-
jem konzultující, spojené jednou ideou (co možno nejmé-
ně zasáhnout do identity mostu, ale spolehlivě odstranit 
zřejmé nedostatky a vady dnešního stavu). 

Podle mínění obou komisí, Klubu a ČSSI, není pro Pra-
hu i Karlův most koncepce rasantní opravy technicky 
optimální, je drahá a pro životní prostředí nejcitlívějšího 
středu historického města příliš náročná. Také hrozí Praze 
velkými problémy provozními i hospodářskými. Členové 
obou expertních skupin se sešli na první koordinační 
schůzce v Klubu 29. 5.2001 a rozdělili si úkoly i podkla-
dy, získané z úředních míst. Uskutečnila se návštěva 
v ateliéru projektanta opravy Karlova mostu ing. arch. 

jhy Vincence Morstadta, 1830. 

T. Šantavého, kde méli možnost prohlídky a diskuse nad 
projektem. 

V době od července do září pracovali členové expertní 
skupiny na těchto problémech: ing. Michael Balík na pro-
blémech vzlínavé vlhkosti, ing. arch. Josef Hyzler na sta-
vebné technických problémech a jako pamětník všech 
dosavadních aktivit Klubu od r. 1975 (spolu s již zemře-
lými doc. ing. J. Paulim a ing. Z. Fukou, CSc.) na historii 
různých námětů rekonstrukce mostu. Ing. Karel Fantyš 
se zabývá problémy stavebně statickými, prof. ing. Lubor 
Janda, DrSc. filozofií rekonstrukce, doc. ing. arch. F. 
Kašička, CSc. architektonickými problémy rekonstruk-
ce, mgr. K. Ksandr kontakty s památkáři a magistrátem, 
doc. ing. Z. Kutnar.CSc. problémy hydroizolací, prof. ing. 
arch. M. Pavlík, CSc. památkovými problémy, ing. R. 
Kotlík, CSc. chemickou technologií rekonstrukce, ing. 
arch. J. Vokoun spoluprací s řezenskou magistrátní sku-
pinou. Ve skupině ČSSI se zabýval prof. ing. Jiří Škopek, 
DrSc. geotechnickými problémy Karlova mostu, ing. Bar-
vínek technickým řešením, ing. Žofka organizaci práce 
skupiny, ing. VI. Křížek, CSc. organizačními a ekonomic-
kými otázkami a prováděním stavby, ing. J. Brázdil otáz-
kou provádění rekonstrukce mostů, ing. K. Dahinter, CSc. 
mostní diagnostikou, prof. ing. B. Voves, DrSc. problé-
my mostní konstrukce, ing. V. Tvrzník názorem na re-
konstrukci mostu z hlediska teorie i praxe, ing. Z. Čer-
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venkova mostními izolacemi, doc. ing. K. Drozd, CSc. 
mechanikou hornin mostu a diagnostikou. Jednotlivé 
příspěvky byly kolektivně posouzeny a navzájem zkoordi-
novány. 

Byl vypracován „Předběžný návrh" a posléze závěrečné 
„Posouzeni návrhu na opravu Karlova mostu" z 18. 9. 
2001, které plně potvrdilo výše uvedený základní názor 
Klubu na oprávněnost šetrnějšího návrhu opravy Karlova 
mostu, nežli je nabízeno. Mezitím byli také pozváni prof. 
M. Pavlík a Mgr. K. Ksandr k ing. M. Švehlovi, pověřené-
mu řízením nově ustaveného „Nadačního fondu pro ochra-
nu památek". Nabídnutá pomoc nadace spočívá 
v organizační i materiální podpoře činnosti skupin (ná-
ročné kopírování podkladového materiálu a pod). 
V průběhu října se nadace přejmenovala na Nadační fond 
Karlův most. 

Předání prováděcího projektu na 4 mostní pole (část 
B, část A - rekonstrukce schodiště z Kampy je již prove-
dena) oběma skupinám expertů bylo dne 25. 10. 2001 
spojeno s informacemi autorského kolektivu Witzany, 
Křížek, Šantavý o provedených sondážních akcích, stavu 
kontaminace mostu solemi a zásadách řešení části B. 

Členové expertní skupiny Českého svazu stavebních 
inženýrů a Klubu poděkovali autorům projektu a jejich 
spolupracovníkům za výklad. Poukázali na fakt, že doba 
na jeho prostudování byla velmi krátká. Přesto v diskusi 
se jasně ukázalo, že v navrhovaném řešení se objevují 
diskutabilní místa jak v konceptním, tak v technickém 
řešení. Především se oponentní skupiny liší od autorů 
v základním názoru na stav mostu. Most není v havarijním 
stavu, je stabilizovaný, nehrozí jeho zřícení ani zříceni 
jeho částí. Význam vlivu chemických faktorů nepodce-
ňují, ale nepovažují jej za rozhodující pro celkovou cha-
rakteristiku mostu. Rozhoduje jeho stabilizovaný static-
ký stav a architektonicko-památkový požadavek na 
zachování maxima jeho identity. Experti ČSSI i Klubu 
souhlasí s názorem, že je nutno zabezpečit most nově 
koncipovanou ochranou proti srážkové vodě. Dosavadní 
hydroizolace po 25 letech dožila, je porušená. Do mostu 
proniká voda v nepřípustném množství. Přes krátkou 
dobu na studium projektu se zdá, že navržená hydroizo-
lace je velmi náročně koncipovaná a citlivá na bezchybné 
provedení. Při předpokládaných nových pohybech kon-
strukce se očekávají v izolacích značné problémy. 

Zásadně se obé expertní skupiny neliší od projektantů 
v názoru na úlohu vlhkosti v konstrukci. Je zřejmé, že 
přílišná vlhkost stavbě škodí. Na druhé straně je obecně 
známo, že kamenná struktura opuky, pískovce odpoví-
dající optimální vlhkost přímo vyžaduje (včetně jílových 
vrstev). Ostatně most od počátku stál ve vodě a byl vydán 
rozmarům počasí. Je to jeho přirozené prostředí. 

Za důležitou oponenti považují skutečnost, že solit se 
přestal most již před několika lety a že se mezitím změni-
lo pražské ovzduší zavedením plynofikace topenišť. Tyto 
vnější vlivy lze charakterizovat jako zlepšující tendence, 
ne zhoršující. 

Protože sondy byly prováděny již před několika lety, 
budou všechny další vykazovat zlepšující se ukazatele 
zvláště po provedení fungující nové hydroizolace. Projek-
tu proto lze vyčítat určitý pesimismus, orientaci na mi-
nulý, nikoliv na dnešní či budoucí stav. Vybráním všech 
kontaminovaných vrstev až po slupku kleneb, zdí a hmo-

tu pilířů se kontaminace v konstrukci mostu neodstraní. 
Pronikla zřejmě i do konstrukcí, které odstranit nelze. 

Další hledisko, ve kterém se oponenti s názorem pro-
jektantů rozcházejí, je názor na to, že tak velké navrho-
vané výměny materiálů neodpovídají dnešním tendencím 
ochrany památek. Současná památková péče zdůrazňu-
je maximální zachování hmoty památky, čili odmítá „dů-
kladnou" přestavbu typu Mockerovy záchrany Karlštejna 
z konce minulého století a spěje k restaurátorským po-
stupům typu záchrany Můllerovy vily (z roku 2000). Od-
mítá přenášet myšlení industrializované stavební velko-
výroby, jíž jsou vlastní velké objemy materiálních výměn, 
a doporučuje spíše postupy bývalých kamenických hutí, 
které u velkých staveb systematicky postupovaly krok za 
krokem při opravách a při stálé péči o památku. Tato 
metoda je lacinější, efektivnější, přináší méně problémů 
životnímu prostředí a Praze též hospodářský přínos 
z nepřerušeného turistického ruchu. 

Dalším problémem zůstává vznik nových trhlin při 
odlehčení mostní klenby a vůbec odhad dalších přiroze-
ných pohybů mostních konstrukcí po odlehčení, které 
přinesou nové problémy statické (i pro hydroizolace). Na-
vržené řešení (táhla, „kluzné" vrstvy) by se mělo prověřit 
na vybraném poli. 

Zazněly i výhrady proti surovému prosekání mostní 
klenby na 4 místech každého pole pro roury velkého prů-
měru nových svislých odpadů (? přes 20 cm!). V místech 
patek destruují klenbu nad únosnou míru. 

Také žulová kostka dlažby vzhledem k množství spar 
přináší mnohé potíže při pronikání vody. Neexistují totiž 
„věčné" plastické výplně. 

Je nutno též počítat s tím, že ve výhledu 40 let přes 
použití dnes špičkových izolačních materiálů bude 
nutno izolace znovu vyměnit. Tato skutečnost přináší 
i pozitivní možnosti sledovat most ve větším časovém 
cyklu a rozložit jeho rekonstrukci do několika kroků, 
přičemž následující krok se může poučit z pozitivních 
i negativních zkušeností kroku předchozího. Čili nepro-
jektovat či nerekonstruovat most na staletí dopředu, 
ale věnovat mostu postupně úměrnou pozornost 
v delším časovém horizontu se stále se prohlubujícími 
znalostmi i materiálovými možnostmi prudce se vyvíje-
jících technologií. 

Již první diskuse nad projektem přinesla poznání, že 
pro Karlův most je rozhodně přínosnější rekonstrukci 
neuspěchat. V tom je pro nás velkým poučením rekon-
strukce románského mostu v Řezně. Magistrát v Řezně 
věnuje daleko více peněz i energie na přípravu celé akce a 
důkladné diskusi a analýze. Používá metodu postupných 
kroků při rekonstrukci. Projeví se to ve výrazném snížení 
nákladů na opravu, na zachování jeho identity (Karlův 
most i řezenský most byly mnohokrát opravovány a zno-
vu stavěny, takže oba nezůstaly dodnes zachovány jako 
jednotná románská či gotická konstrukce, ale naopak jako 
most s mnoha změnami). Je tedy nutno postupovat krok 
za krokem. Oprava mostu se tak přiblíží moderním tren-
dům památkové péče (čím méně se do památky zasahu-
je, tím lépe). 

Profesor Witzany za kolektiv autorů přijal tuto výzvu 
skupiny expertů ČSSI k dalším prohloubeným úvahám a 
navrhl další jednání během 4 - 6 týdnů. Organizačně ho 
zajistí Nadační fond Karlův most. 
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Dalším významným příspěvkem pro poznání proble-
matiky rekonstrukce historického mostu byla přednáška 
Dipl. Ing. A. Swaczyny, stavebního ředitele magistrátní-
ho úřadu v Řezně (Regensburg), který má na starosti pro-
jekci i opravu mostu a Dipl. Ing. G. Stolařského, zodpo-
vědného za metodiku průzkumů a technologických 
postupů rekonstrukce historických staveb celé oblasti se 
sídlem v Norimberku. Oba byli pozváni Klubem 
s podporou Nadačního fondu Karlův most. Přednáška se 
konala 27. 10. 2001 v přednáškovém sále Národního 
muzea za mimořádného zájmu odborné veřejností. 

Řezenský románský most existuje jako poslední z pěti 
středoevropských románských mostů. Slouží dosud most-
nímu provozu. Všechny ostatní se zachovaly pouze v torzu. 
O sedmnáct let mladší než řezenský byl pražský Juditin 
most, který jak svými parametry, tak konstrukční tech-
nikou zřejmě vycházel ze způsobu stavby řezenského 
mostu. Proto vzácní němečtí hosté, které Klub pozval 
k přednášce, velmi uvítali prohlídku nedávno prozkou-
mané a rehabilitované zachované části Juditina mostu 
v domě čp. 77-111. Pro problematiku opravy Karlova mos-
tu byly naopak velmi zajímavé některé řezenské zkuše-
nosti: 

1. Oprava mostu v Řezně se děje po krocích. Logicky 
se začalo se zabezpečením základů stojících na malých 
ostrůvcích. 

2. Projektanti mají k dispozici pro průzkumy moder-
ní techniku, obdobné jako čeští projektanti. Pro projekci 
a variantní řešení jsou k dispozici cca 2 miliony DM. To 
dokumentuje jak velký důraz věnují státní i městské or-
gány na přípravu akce. (Zajímavý byl videozáznam struk-
tury sond pomocí vrtů až na základovou spáru). 

3. Karlův most je zachován v lepším stavebním sta-
vu, nežli řezenský most. To potvrdili hosté i při podrobné 

prohlídce kleneb Karlova most druhý den návštěvy. Přes-
to po řezenském mostě dosud jezdí autobus a v zimě se 
proto solí. Karlův most je určen jen pro pěší a nesolí se 
již několik let. 

4. Přes zřejmou kontaminaci řezenského mostu so-
lemi (byla představena bohatá fotodokumentace) nepo-
važují ji němečtí odborníci zřejmě za rozhodující při po-
suzování bezpečnosti a stability konstrukce mostu. 

5. Most dosud nemá žádnou hydroizolaci proti deš-
ťové vodě. Má však odlišnou dlažbu z kamenných desek, 
která má několikrát méně spár než dláždění z kostek Kar-
lova mostu. Ing. A. Swaczyna také ve výhledu uvažuje o 
budoucím vložení izolace na bázi folií. Řezenský magis-
trát nově rozhodne o provozování autobusové linky přes 
most. 

6. Další názory řezenských hostů na Karlův most jíž 
Věstník Klubu uvedl v čísle 1-2/2001. 

7. Nabídka prof. Witzanyho na uspořádání obdobné 
přednášky v Řezně byla s díky přijata. 

8. Klub již prohlídku řezenského mostu realizoval 
před 2 lety. Členové ČSSI budou znovu v Řezné vítáni na 
exkurzi, která bude společně s Klubem realizována 
v jarním období 2002. 

Činnost Expertní komise Klubu i ČSSI nesporné při-
nesla první výsledky a bude se dále prohlubovat studiem 
projektu i propracováním výše uvedených oponentních 
názorů. Směřuje k rozumné, památkově moderně konci-
pované, méně nákladné a kulturně šetrnější opravě Kar-
lova mostu i k zachování slušného životního prostředí cit-
livého středu historické Prahy během nutných oprav. 

Zdá se, že otevřenou diskusí se daří přibližovat stano-
viska projektantů i oponentů. 

Milan Pavlík 

REKONSTRUKCE GOTICKÉHO 

V rámci diskuse o rekonstrukci Karlova mostu a pro 
srovnání s obdobnými problémy dalších historických 
mostů předkládáme nyní materiál o slavném gotickém 
mostě v Písku. 

Přes Otavu v Písku byl kolem roku 1270 postaven ka-
menný most, který je nejstarší, rané gotickou stavbou 
mostního dopravního inženýrství v Čechách. Byl součás-
tí tzv. Zlaté stezky, která vedla z Pašova přes Prachatice 
do Prahy. Tato stezka se též nazývala Solní nebo Pracha-
tická. 

Investiční prostředky pro výstavbu byly soustředěné 
jednak z královského města Písku a od panovníka, Pře-
mysla Otakara II., který též Písek založil a často v něm s 
celým dvorem pobýval. 

Vlastním stavitelem pravděpodobně bylo „mostní bra-
trstvo", jehož členové stavěli mosty v Avignonu nebo ve 
14. století v Roudnici. Toto bratrstvo mělo ve znaku mostní 
oblouk s kladivem. 

Mostní pilíře jsou ze žulových kvádrů a byly zakládány, 
stejně jako u Karlovu mostu v Praze, na nasypaných ost-
růvcích v hloubce jen 1,80 m pod dnem řečiště. Původně 
byl most opatřen mostními věžemi na obou březích. 

KAMENNÉHO MOSTU V PÍSKU 

V průběhu celé své existence byl tento most namáhán 
velmi silným provozem. Ve středověku po něm přejíždělo 
až pět set povozů denně. Dalším namáháním byly každo-
roční jarní záplavy, které však naštěstí hnaly své ničivé 
vody kolem mostu přes nízké břehy Pražského předměs-
tí. Oblouky mostu byly často poškozovány. Původních 
zůstalo jen šest, sedmý je segmentový a pochází z roku 
1768. 

Most sám je dvakrát v půdorysu lehce lomen, slaběji je 
proti proudu vydut na straně bližší k městskému středu, 
silněji je lomen na straně k Pražskému předměstí. Šest 
původních půlkruhových oblouků má světlost od 7,0 do 
8,2 m, žulové pihre jsou 4,5 m tlusté. Při jejich opravě 
byly objeveny kvádry s důlky k usnadnění přepravy, ale 
také kvádry spojované železy. Nad osou oblouků vystu-
pují z obou stran kamenné chrliče. 

Celková délka mostu je 111 m, šířka vozovky je 4,5 m. 
Dlouholeté působení vody a dopravy výrazně poškodi-

lo všechny části stavební konstrukce mostu. Napáchané 
škody bylo nutno odstranit, ale současně bylo nutno za-
jistit, aby voda neměla opět možnost negativně působit 
na toto významné stavební dílo. 
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Rekonstrukční práce byly orientovány dvěma směiy: 

- zajištěni statiky a stability stavebních konstrukcí; 

- ochrana stavebních konstrukcí před negativním 
působením všech druhů vod, které lze u mostu 
očekávat. 

Velmi důležitou součástí mostu, která byla zcela zno-
vu navržena a provedena, byla vodotěsná izolace mostov-
ky, která zajišťuje povlakovou ochranu mostní konstruk-
ce proti srážkové vodě. 

Řešení vodotěsných izolací na takovémto mostě se vy-
myká všem zvyklostem, neplatí pro něj obvyklá normali-
zace, obvyklé požadavky, nicméně nároky na technické 
řešení, hydroizolační materiál a kvalitu provedení jsou již 
z historického hlediska nesmírné zavazující. 

Pro povlakové vodotěsné izolace mostní konstrukce byl 
zvolen hydroizolační materiál firmy Siplast, s.a. s názvem 
Teranap 431TP. 

Vodorovnou podkladní vrstvou izolačního souvrství je 
dilatovaná111 železobetonová deska, na kterou je prove-
den hydroizolační systém: 

- podkladní textilie Geofelt MF 700(2) 

- vodotěsná izolace Teranap 431 TP 
- ochranná textilie Geofelt MF 700. 
Následuje pískové lože s žulovou dlažbou, která tvoří 

povrchovou úpravu mostovky. 
.Plovoucí izolační povlak" byl zvolen zejména z vlhkost-

ního hlediska. Izolační povlak umístěný mezi textilie lépe 
vyhovuje z hlediska vlhkostního režimu kamenného mostu 
než natvrdo navařená asfaltová izolace. 

Na svislé konstrukce, hrubě vyrovnané žulové kvádry 
a v pruhu o šířce cca 0,5 m na horizontální konstrukci 
byl hydroizolační povlak i se zesílením (speciální, zesilu-
jící, asfaltový, natavitelný pás) plnoplošné navařován ze-
silujícím asfaltovým izolačním pásem. 

Vzhledem k historickému významu píseckého mostu 
bylo nutno respektovat základní požadavky památkářů, 
aby žádné nové použité materiály nerušily historicity ráz 
objektu. Proto musela být hydroizolace ukončena v úrov-
ni dlažby s tím, že zakončení izolace je nutno řešit pomo-

cí zálivky. K tomuto účelu byla použita zálivka z SBS 
modifikovaného asfaltu typu Asflx, jejímž výrobcem je opět 
firma Siplast, s.a. 

Před realizací a v jejím průběhu bylo nutno řešit řadu 
konstrukčních detailů a technologických postupů. Zejmé-
na se jednalo o eliminaci nerovných podkladů. Pod izola-
cí eliminovala nerovnost podkladní železobetonové desky 
podkladní textilie. Zajímavé je to, že největší nerovnosti 
nebyly způsobeny stavební činností, ale neukáznénými 
chodci, kteří se snažili tuto komunikaci využívat za kaž-
dou cenu. Protože se jedná o kamennou stavbu, bylo po-
třeba věnovat velkou pozornost úpravě nerovného pod-
kladu kamenného zábradlí s doplněním chybějících částí 
odstraněných vlivem předcházejících stavebních úprav. 

Jako u střech, tak i u mostů je velmi důležité odvod-
nění. V tomto případě je odvodnění zajišťováno chrliči po 
stranách mostu. Izolace u chrliče je napojena na mědě-
nou tvarovku. Do této tvarovky je zaústěn i odvod vody z 
povrchu dlažby. Vzhledem k proměnlivosti detailu bylo 
nutno tvarovky vyrábět přímo na mostě a upravit je podle 
individuálních rozměrů chrličů. Na obou koncích mostu 
je příčná drenáž ve tvaru písmene V. 

Jednou z variant při řešení odvodnění bylo vyložení 
chrličů izolačním materiálem, kteiý se nazývá Adeplomb. 
Jedná se o fólii z olova, která je na spodní straně opatře-
na samolepící asfaltovou hmotou. Tento materiál se pou-
žívá zejména jako náhrada klempířských prvků u histo-
rických objektů. 

Na začátku levobřežní strany mostu je v místech s vel-
kým spádem izolace mechaniky kotvena k podkladu po-
mocí rozpérných nýtů (v přesazích), tak aby nedocházelo 
k sesouvání izolace, která je v ploše volné pokládaná. 

Tato informace byla vybrána z rozsáhlejšího materiálu 
autorů Ing. Marka Novotného a Ing. Marcela Pelecha. 

1) Jednou z významných příčin poruch Karlova mostu v Praze je 
absence dostatečných dilatačních spár v železobetonové desce, kte-
rá tvoří podklad pro současnou pochozi úpravu. 

2) Textilie Geofelt byla použita z důvodu vyšší mechanické odolnosti 
a hlavné vyšší životnosti v této expozici. 
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RENESANČNÍ MOST VE STŘÍBŘE 

Způsob a rozsah uvažované obnovy Karlova mostu u Praze přerostl rámec technických a vědeckých úvah odborníků 
a stává se téměř celonárodním zájmem naší veřejnosti. Je to jevjistě vítaný, a to zvláště proto, že se neomezujejen na 
jedinečný Karlův most, ale v regionálních oblastech se diverzifikuje. Tam, kde tyto památky již zanikly, stoupá zájem 
o poznáni minulosti místního stavitelství V městech a obcích, kde se historické mosty zachovaly, projevují se snahy 
o jejich uchování hodnotnou obnovou. 

Tak druhý nejslavnější český historický most v králov-
ském městě Písku je již opraven. Sluší se jistě připome-
nout, že se tak stalo za spolupráce našich zemřelých čle-
nů ing. Zdeňka Fuky a doc. Jiřího Pauliho. Městem 
vynaložené náklady nepřesáhly 20 milionů Kč. 

V tomto duchu přistoupilo i město Stříbro k etapizova-
né opravě svého historického mostu, který se uchoval v 
podstatě nenarušený, s oběma svými komunikačními 
předpolími, zvláště tím při patě skalního masivu, na je-
hož terase je založeno středověké město. Mostní těleso je 
vymezeno dvěma oblouky se středovým pilířem nad vlast-
ním říčním korytem, v jehož čele je neodmyslitelná ba-
rokní socha sv. Jana Nepomuckého. Most je na vnější 
straně od města uzavřen průchozí mostní věží a za ní 
mostní těleso pokračuje jakousi vyvýšenou rampou se 
třemi oblouky již jen v inundační zóně řeky Mže. 

Stříbrský most byl součástí městského opevnění s vy-
sazenou mostní věží s padacím mostem. Je velice dobře 
proveden z opracovaných pískovcových kvádrů. Byl po-
staven v letech 1555 až 1560, jak sděluje datace na česky 
psané pamětní desce s městským znakem, umístěné nad 
bránou mostní věže. Historické prameny uvádějí jako sta-
vitele mostu Benedikta Vlacha z Ferolu ve Španělsku. 
Vzácnou hodnotu mostu musíme vidět zejména v jeho 
zachovalé koncepční sestavě mostního tělesa s věží, což 
je po Karlově mostu jediný dochovaný případ tohoto dru-

Věž renesančního mostu 
ve Stříbře. Foto ing. arch. 
H. Hanzlíková 

hu v Čechách. Mostní komunikace byla součástí středo-
věké zemské stezky z Prahy přes Plzeň do západních zemí 
a dnes je jedinou původní mostní stavbou, která se na 
této trase dochovala. 

Most dnes slouží převážně jen pěší a omezené osobní 
automobilové dopravě, protože v roce 1954 byl vybudo-
ván nový most s odkloněnou komunikací. V roce 2001 
byla dokončena péčí města Stříbra obnova pláště mostní 
věže a v dalších letech se počítá s obnovou celého most-
ního tělesa. Vedení města počítá s obdobné optimálními 
památkovými technickými návrhy obnovy jako v případě 
Karlova mostu, který má podobné závady - jako napří-
klad narušený pískovec, vykloněné parapety a poruše-
nou hydroizolační ochranu. Vzhledem k omezeným eko-
nomickým možnostem bude ovšem nutná krajní šetrnost. 

Josef Hyzler 

Poznámka: Současné poznatky o stavu kulturních pa-
mátek a o turistických možnostech ve Stříbře a okolí lze 
získat v historicko-turistickém dvojjazyčném průvodci č. 
4 „Stříbrsko a Borsko". Publikace vznikla ve spolupráci 
s okresním muzeem v Tachově a Tachovským fair play 
klubem za finanční podpory pana Jindřicha Kolovrata-
Krakovského. Vydalo nakladatelství Českého lesa - Zde-
něk Procházka roku 1995. 
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PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU 
V ŘÍJNU AŽ PROSINCI 2001 

V posledním čtvrtletí roku 2001 se pravidelně Domácí 
rada Klubu zabývala památkovými kauzami přetrvávají-
cími z předchozího období, zejména problematikou So-
vových mlýnů a rekonstrukce Karlova mostu. 

28. září navštívili členové Domácí rady Klubu korpora-
tivně areál Sovových mlýnů v rámci dne otevřených dveří 
v tomto objektu. Současně konzultovala pravidelně před-
sedkyně Klubu s advokátkou JUDr. N. Císařovou otáz-
ku dalšího možného právního postupu v této kauze, avšak 
žádná reálná možnost k odvrácení důsledků ministrova 
rozhodnutí, kterým povolil osazení skleněné krychle, 
nalezena nebyla. V polovině října však bylo alespoň ode-
sláno podání v této věci na ústředí UNESCO do Paříže. 
(Podrobněji viz článek na str. 25). 

Velmi intenzívní byla práce obou expertních skupin 
(technické komise Klubu a mostních odborníků z Českého 
svazu stavebních inženýrů), které se zabývaly oponentu-
rou zamýšlené koncepce rekonstrukce Karlova mostu. 
Významnou akcí v této souvislosti bylo uspořádání před-
nášky německých odborníků, kteří se zabývají přípravou 
obdobné rekonstrukce řezenského románského mostu. 
Přednáška uspořádaná ve spolupráci s Nadačním fondem 
Karlův most se uskutečnila 27. října 2001 v Národním 
muzeu v Praze. (Podrobněji viz článek na str 26). 

1. listopadu 2001 se členové Domácí rady Klubu Za 
starou Prahu (dr. Bečková, mgr. Ksandr, arch. Solař, doc. 
Švácha, R. Biegel) zúčastnili aktivně semináře nazvané-
ho Devastace architektury 19. století, který uspořádala 
Akademie věd ČR a Uměleckohistorická společnost 
v českých zemích v budově AV na Národní třídě. (Příspě-
vek dr. Bečkové čtěte na str. 32). Celý listopad pak byl 
věnován projednávání případu plánované demolice domu 
čp. 1325-11 ve Školské ulici a současně také ohrožení domu 
čp. 1054-11 Na Poříčí. Právě k těmto problémům byla uspo-
řádána tisková konference Demolice v památkové 
rezervaci aneb jak bez problémů s památkáři bourat 
staré domy, která se ve spolupráci se sekcí pro ochranu 
památek Uměleckohistorické společnosti uskutečnila 
v přednáškovém sále Národního muzea. (Podrobněji viz 
článek na str. 4). 

V průběhu listopadu a prosince na svých pravidelných 
zasedáních projednávala Domácí rada řadu dalších pod-
nětů: záměr dostavby Vítězného náměstí v Dejvicích, 
záměr rekonstrukce Lucerny i Klementina, rozhodnutí 
Ministerstva kultury k úpravě kostela sv. Anny (viz člá-
nek na str. 22). K některým z nich se vrátíme i v dalším 
roce a nepochybně i prostřednictvím článků v dalším čís-
le Věstníku. 
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PAMATKY 19. STOLETÍ JAKO OHROZENÝ DRUH 

ANEB POKUS O TYPOLOGII NEBEZPEČÍ, KTERÁ V ČASE I PROSTORU 
OHROŽUJÍ STAVBY 19. STOLETÍ 

(Přibližný text příspěvku, který byl pronesen dne 1. listopadu 2001 na diskusním setkání s názvem Devastace archi-
tektury 19. století, pořádaném Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a sekcí pro ochranu památek Uměleckohisto-
rícké společnosti v českých zemích.) 

Hovoříme-li v běžném hovoru o nějaké stavbě 19. století, nazveme ji často zcela bezděčně a bez zaváhání památkou, 
aniž bychom si lámali hlavu, zda skutečně je či není zapsána ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. 
Máme-li však hovořit o architektuře novější tedy budově z minulého, dvacátého století pak slovo památka většinou 
opět zcela bezděčně a bez zaváhání nepoužijeme, protože jeho význam v tomto případě cítíme podvědomě jako nad-
bytečně silně hodnotový. Toto naše počínání ač zdánlivě neuvědomělé, je ve skutečnosti přirozeným odrazem jedné 
ze zákonitostí vývoje památkového vědomí společností Jestliže chceme pochopit, proč a čím jsou památky 19. století 
ohroženy, musíme si nejprve odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku, zda a proč jsou ohroženy více než památky 
předchozích století a slohových období a zároveň zda a proč jsou ohroženy méně než stavby století dvacátého. 

Neřeknu nic nového, když připomenu známý fakt, že 
každé slohové období se vyvíjí z určité negace k období 
předchozímu. Právě k období bezprostředné předchozí-
mu má období následující nejhorší, veskrze přezíravý 
vztah, neváží si ho, nedoceňuje ho, opovrhuje jeho ostud-
nou nemódností a zpravidla na něm nenachází nic, co by 
mělo nějakou památkovou hodnotu. Tento typ nebez-
pečné situace, který trvá nejméně potud, pokud je sloho-
vé období v roli období předchozího, nazvěme jednoduše 
ohrožením v čase. Princip ohrožení v čase se pokusím 
vysvětlit příkladem ze světa přírody: Představme si pláž, 
na kterou přicházejí desítky mořských želv snést svá va-
jíčka. Z těch se vylíhnou stovky malých bezbranných žel-
viček, jejichž zásadním životním úkolem je dostat se co 
nejrychleji k moři. Na té osudové cestě mezi pláží a bez-
pečím mořských vln na želvičky čekají hladoví dravci a 
šelmy při chuti. Je to cesta o život, kterou mnoho želvi-
ček prohraje, a ty, které přežijí, mohou za svůj život děko-
vat jen naprosté náhodě, třeba té, že se vylíhly blízko vody, 
nebo tomu že predátor, kterému přišly do cesty, již byl syt. 

Proč komplikuji výklad o ohrožení památek 19. století 
příběhem nešťastných želviček? Dosaďte si prosím na 
místo želviček budovy 19. století. Jejich strastiplná pouť 
o zachování (o přežiti) začíná v okamžiku, kdy byly posta-
veny (vylíhly se) a končí v okamžiku, kdy jsou uznány 
společností za hodné památkové ochrany (ponoří se do 
relativního bezpečí mořských vln). V případě želviček tato 
cesta trvá jen několik chvil, v případě budov může trvat 
celá desetiletí i staletí. Všechny budovy 19. století (všech-
ny želvičky), které nacházíme dosud kolem nás (které 
nebyly ještě sežrány), jsou v určité fázi své cesty, blíže či 
dále k svému cíli. Nevím, zda želvičkyjsou skutečně na-
prosto bezbranné, ale většina staveb je zpočátku přece 
jen chráněna, a to svou užitnou hodnotou, tedy schop-
ností sloužit dobře svému účelu. Síla užitné hodnoty pak 
rozhodu je o jejich bytí a nebytí v době, kdy se památkou 
ještě nestaly. Pokud však zanikne užitná hodnota budo-
vy dříve, než je v ní identifikována hodnota památková, 
pak se objekt stává snadnou kořistí predátora (stavební-
ho podnikatele, investora) a nic nebrání nelítostné likvi-
daci (demolici). Tento osud je zvlášť typický pro industri-
ální architekturu. Hospodářské budovy (manufaktury, 

mlýny, yodámy, tovární haly apod.) vznikající v průběhu 
19. století v důsledku překotného rozvoje techniky a no-
vých technologií ze stejného důvodu velmi rychle ještě 
v tomtéž století či ve století dvacátém také zanikají. Kdo 
by v nich tehdy před několika desítkami let, když přiro-
zeně dosloužily, hledal nějakou památkovou hodnotu a 
pracně pro ně vymýšlel nové využití! 

Naproti tomu existuje zvláštní kategorie budov, kte-
rým je jejich památkovost vložena již do vínku, např. 
Národní divadlo, Národní muzeum či Rudolfinum o své 
bytí nemusely nikdy bojovat, jejich existence souzní s 
národní hrdostí a sentimentem, a to bez souvislosti 
s minulým, současným či budoucím módním slohem. Tý 
jsou zvláštní výjimkou v našem příběhu. Ovšem ne všech-
ny budovy, které jako „památkové" již záměrné vznikaly, 
sejí mohly skutečně pyšnit a ukrýt v ní před ohrožením 
v čase. Nobileho a Sprangerova reprezentativní novogo-
tická budova Staroměstské radnice, vystavěná těsné před 
polovinou 19. století, byla Pražany tak nenáviděna pro 
svou slohovou cizost, že bylo ještě v 19. století vážně zva-
žováno její nahrazení budovou novou. Zachránila ji však 
finanční nákladnost a ekonomická nesmyslnost tohoto 
počinu, tedy její dobře fungující užitná hodnota, i když 
jen na dalších padesát let. Po požáru budovy v květnu 
1945 nebyla snaha ji obnovit, protože vzpomínka na es-
tetický odpor k její podobě dosud ze společnosti zcela 
nevyprchala. Troufám si však směle tvrdit, že pokud by 
srovnatelná katastrofa postihla tutéž budovu dnes, tedy 
po dalších padesáti letech, torzo by strženo nebylo, ale 
budova by byla obnovena se zachováním původních fa-
sád a hmot. V tomto smyslu je zajímavým příkladem také 
objekt tzv. Josefských kasáren na náměstí Republiky. 
Budova, vystavěná rovněž v „eráťní" novogotice a navíc 
k nepopulárnímu vojenskému účelu, také nepřirostla 
městu a jeho obyvatelům k srdci. V době první republiky 
byl na jejím místě projektován velký kulturní stánek (ope-
ra) a ta skutečnost, že parcela je zastavěná, nepřipadal 
nikomu jako překážka, protože budova kasáren a blízká 
jízdárna tehdy neměly pro nikoho hodnotu památky, před-
pokládaná demolice nikoho nevzrušovala, ba ani Klub Za 
starou Prahu ne. S tímto přetrvávajícím památkové lhos-
tejným vztahem se k Josefským kasárnám přistupovalo 



ROČNÍK XXXII. (III.) ČÍSLO I / 2002 33 

až donedávna, kdy byl celý rozsáhlý areál prodán nové-
mu majiteli prakticky jako stavební parcela. Prohlášení 
budovy kasáren a přilehlé jízdárny za kulturní památku 
v roce 1999 z podnětu Klubu Za starou Prahu pak bylo 
pro investora (predátora) velkým a nelibým překvapením. 
Je to však jeden ze statisticky zákonitých příkladů, kdy 
žélvička měla velmi namále, ale dosáhla bezpečí moře. 
Ani v moři však nemá vyhráno, stejně jako statut kultur-
ní památky ještě neznamená pro budovu absolutní bez-
pečí či záchranu. Želvička může být chycena lybáři, zabi-
ta, vykuchána a umně vycpána do podoby preparovaného 
exponátu, v níž si, chudinka, ani nebude podobná. Bo-
hužel cosi podobného velmi pravděpodobně čeká i „za-
chráněné" Josefské kasárny s jízdárnou. 

Ačkoliv užitná hodnota budovy s časem přirozeně kle-
sá a památková má tendenci stoupat, nelze bohužel ho-
vořit o nepřímé úměře. Například dům čp. 1054-11 v ulici 
Na Poříčí přesně v této době dozrává do stádia, kdy jeho 
památkovost již nelze zpochybnit (barokní jádro, klasi-
cistní přestavba od Josefa Krannera), přesto dospěl bo-
hužel současné do stavu, kdy celé roky zanedbávaná údrž-
ba (vlastníkem je Městská část Praha 1!) z něj vytváří 
havarijní ruinu. Tuhle vyčerpanou želvičku už hladová 
šelma prakticky drží v pařátech (městská část Praha 1 
vyhlásila výběrové řízení na prodej domu a pro nového 
kupce, který přirozené dům na atraktivním místě ne-
koupí proto, aby ho velkým nákladem pietně obnovil, bude 
povolení demolice z havarijních důvodů nepochybné jen 
formalitou). Tady pomůže jen zázrak a ty se nedějí, takže 
žádné naděje! 

Dalším faktorem, který znamená pro budovy ohrože-
ní, je jejich poloha, tedy lokalita, na níž byly postaveny a 
jejíž význam pro společnost, obec, město, majitele se může 
natolik změnit, že v důsledku nových záměrů jejího vyu-
žití bude logická a nevyhnutelná i demolice původní zá-
stavby. Toto nebezpeční nazvěme jednoduše ohrožením 
v prostoru. 

Jedním z největších strašáků tohoto druhu jsou ne-
kompromisní požadavky dopravního komfortu, nabývají-
cí v průběhu 19. a 20. století různých podob. Pro doprav-
ní komfort konce 19. století byly například tak vysokou 
hodnotou tramvajové tratě, že oproti nim byly hodnoty 
historické zástavby úzkých ulic, kudy ovšem tramvaj 
projet nemohla, prakticky ničím. V této souvislosti je za-
jímavé si uvědomit, že tyto památkové oběti, a to nejen 
na stavbách 19. století, ale i daleko starších, byly polože-
ny prakticky marně či jen s krátkodobým efektem, vždyť 
mnohé z těchto tratí byly časem zrušeny jako nepotřebné 
nebo bychom se bez nich dnes snadno obešli. Podobné 
památkové ztráty si v Praze vyžádala, a to jen před ne-
dlouhou dobou, také výstavba metra. Ostatně všichni si 
ještě vzpomínáme, jak v zájmu této .stavby českosloven-
sko-sovětského přátelství", která byla jednou z nejvyš-
ších priorit tehdejší společnosti, mizely celé bloky budov 
19. století i starších pro stavby stanic Sokolovská, Mos-
kevská, Národní třída a dalších. Podobným nebezpečím 
jsou stavby nových mostů či úpravy nájezdů na mosty 
starší. Řadu demolic si vyžádaly např. stavba Jiráskova 
mostu (Dientzenhoferův pavilon na Smíchově), stavba 

Švermova mostu (Kandertovy lázně a další budovy), roz-
šíření Hlávkova mostu (demolice na holešovickém i kar-
línském předmostí) apod. Dalších příkladů, kdy doprav-
ní komfort se prosazuje na úkor historické zástavby, 
bychom našli nepřeberné množství, a to pochopitelně ne-
jen z Prahy. 

Pochybné urbanistické záměry minulého režimu nad-
řadily výstavbu soudobých obytných celků hodnotě obyt-
ných souborů 19. století. Odstrašujícím příkladem mo-
hou být dvě plošné pražské asanace, na Žižkově a v tzv. 
přednádražním prostoru ve Vysočanech. Tyto lokality 
bývalých předměstských obcí a poté pražské periferie se 
s územní expanzí města ocitly v natolik výhodné poloze, 
že jejich nové využití bylo pociťováno jako společensky 
výhodnější než zachování staré zástavby, jejíž památkové 
hodnoty byly naprosto bagatelizovány. Shodou okolnosti 
ani v jednom z uvedených případů nebyl naštěstí 
y průběhu 90. let záměr dokončen, jak ve Vysočanech, 
tak na Žižkově zůstaly některé z původně k demolici za-
mýšlených domů stát. Jejich následná obnova a osobi-
tost, kterou místu dávají, jsou dostatečně názorným do-
kladem památkové legitimnosti jejich zachováni. 

Abychom však nezůstávali jen u příkladů z minulosti, 
současná společenská adorizace úspěšného byznysu a 
všeobecná touha po bezedných slastech konzumu, tedy 
hodnoty, kterým pod vlivem nejsledovanější televizní pro-
dukce i nejčtenějších, a to nejen bulvárních, časopisů 
propadá jako životnímu cíli velká část populace, podně-
cují kromě jiného i obdiv pro stavby s puncem atraktivní 
modemosti (světovosti). Pro tuje však také nutná .dobrá 
adresa", tedy lokalita nejlépe v samém středu města. 
Dokážu si představit armády „prospektorů", kteří od po-
čátku 90. let zkoumali v centru Prahy dům od domu a 
hledali ty, které by bylo možné využít podle vzoru: koupě, 
demolice, výstavba obchodně-administrativního centra. 
Nejednou byli úspěšní, jejich oběťmi se staly právě budo-
vy 19. století, mírné zanedbané a nechráněné statutem 
kulturní památky. 

Ohrožení budov 19. století v čase a prostoru se samo-
zřejmě prolíná, obě hlediska jsou vždy přítomna a mohou 
se vzájemně ovlivňovat. Včasné památkové docenění bu-
dovy či stavebního souboru (prohlášení za kulturní pa-
mátku nebo vyhlášení památkové zóny) může změnit a 
ovlivnit prostorové aspekty či územní nároky zamýšlené-
ho dopravního nebo urbanistického díla. Nelepší by však 
bylo, kdyby si hodnotu stavební produkce 19. století do-
kázal uvědomit již sám projektant nebo dokonce inves-
tor. Kdyby se totiž hranice přirozené památkové nedo-
tknutelnosti (objekty, na jejichž demolici se ani nejdravější 
investor ani ve snu neodváží pomyslet), která je pevnou 
součásti všeobecného památkového vědomi společnosti, 
posunula už konečně od baroka alespoň ke klasicismu, 
ne-li dokonce hlouběji do 19. století. Nicméně v tomto 
ohledu můžeme být zcela klidni, čas pracuje bezpečně 
pro nás a posun v hodnotové klasifikaci je tak nevyhnu-
telný, jako boj našich následovníků za památky 20. sto-
letí, které zas my, s výjimkou několika solitérů, dosud 
považujeme jen za želvičky k sežráni 

Kateřina Bečková 
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JOSEF KRANNER (1802 - 1871) 

Jméno Josefa Krcumera se objevovalo svého času - ve druhé a třetí čtvrtině 19. století - velmi často v souvislosti 
s pražským stavebním podnikáním i s návrhy nových architektur. Dnes, rovných 200 let po Krannerově narození, 
musímejehojméno spíše oprašovat a vyvolávat ze zašlých časů. Snad to zavinila někdy nekritická chvála současní-
ků za jeho života a nedlouho po smrti, zcela zřejmě i jeho německý původ, „německý" odstín jeho neogotických 
realizací a konečně spojení s obdobím metternichovského režimu. Ostatně - ve vedení rodinné kamenické a stavitel-
ské jtrmy se poprvé uvedl při stavbě rodinné hrobky knížete Mettemicha v Plaších... Pro hodnocení budoucích gene-
rací v českých zemích celkem nevýhodná pozice, resp. nezáviděníhodný kádrový posudek. 

Busta Josefa Krannera na fasádě novogotické 
dostavby katedrály sv. Víta. 
Foto Jiň Hulák, 2001 

Dnes neznáme spolehlivě Krannerův autorský profil - ani 
v případě realizací, kde je nepochybná jeho účast stavi-
telská. Nemáme plastický obraz jeho bohaté a pestré ži-
votní poutě - i suchá data z několika málo zdrojů se často 
rozcházejí a některé údaje mohou téměř vyvolávat do-
jem, že nejde o životopis jediné osoby. Ukázalo se, že do-
konce ani jméno se nám přes pouhé jedno a čtvrt století, 
které uplynulo od Krannerovy smrti, nezachovalo ve správ-
né podobě: jak vyplývá z posledních archivních nálezů, 
druhé křestní jméno znělo zřejmě nikoli Ondřej (Andre-
as), nýbrž Anton... 

Josef Kranner se vyučil v rodinné dílné, renomova-
ném podniku s kořeny nejméně v raně barokním období. 
Zároveň již mohl využít vymoženosti počátku devatenác-
tého století - studia pražské polytechniky. Na jedné stra-
ně otec Johann Ludwig Kranner, perfektní kameník bez 
velkých tvůrčích ambic, na straně druhé učitel Ludvík 

Kohl, malíř a autor romantických vizí gotické architektu-
ry. Během svého pobytu ve Francii si Kranner osvojil 
moderní techniky strojového opracování kamene, v Itálii 
se sblížil s německou nazarénskou kolonií. Zde i v Ně-
mecku si jej zřejmě definitivně získala středověká, zejmé-
na gotická architektura. 

Přibližně další čtvrtstoletí pracoval převážně v rodné 
Praze, kde si získal postavem vyhledávaného stavitele. 
Dnes je zde s jeho jménem obvykle spojován především 
pomník Františka I., kteiý je bohužel již několik desetile-
tí - bez panovníkovy jezdecké sochy - v podstatě torzem. 

Další prací, která se v našem povědomí o Krannerovi 
zachovala, je projekt oprav a přestavby katedrály sv. Víta, 
v jejíž konečné podobě stavby se z Krannerových záměrů 
neprojevilo prakticky nic. Tento stav vědomostí ovšem 
počtu Krannerových realizací v Praze neodpovídá. 

Nejlepším důkazem bude, namísto výčtu realizací, tip 
na procházku Prahou. Začneme-li na Petříně, najdeme 
zde Krannerovu křížovou cestu z 30. let 19. století. Může-
me pokračovat přes Pražský hrad, kde Kranner zahájil 
opravy svatovítské katedrály z pověření Svatovítské jed-
noty v r. 1861. Pokračujeme na Klárov, místo, které do-
stalo jméno podle Klarova ústavu slepců, postaveného 
v letech 1834-1844 podle projektu Vincence Kulhánka 
pod Krannerovým vedením. Vlastním Krannerovým dí-
lem je pak kaple tohoto ústavu.Dojdeme-li k břehu Vlta-
vy a podíváme-li se vlevo k záhybu řeky, můžeme si všim-
nout nízké hmoty Krannerovy občanské plovárny z r. 
1840. Dále můžeme pokračovat ke Kampě, když podejde-
me Karlův most. Tak se ocitneme před Krannerovýmscho-
dištěm ze 40. let, spojujícím most s Kampou. Toto scho-
diště je spíše než utilitární stavbou takřka monumentální, 
přitom však vlídnou architekturou, v každém případě ar-
chitekturou městotvomou. Myslím, že dnes si při vyslo-
vení názvu „Kampa" mnohý Pražan - a nejen ten - vybaví 
právě toto schodiště a přilehlý prostor... 

Z Křížovnického náměstí (pro úplnost můžeme dodat, 
že Kranner zaujímal důležité místo v komisi, která posu-
zovala nejvhodnější umístění zdejšího pomníku Karla IV.) 
pak dojdeme ke zmíněnému již Krannerovu pomníku 
Františka I. se sochařskou výzdobou Josefa Maxe. Ještě 
do konce třicátých let 20. století by bylo možno doporučit 
cestu na Národní třídu, jejíž část za křižovatkou se Spá-
lenou ulicí ovládala mohutná hmota Šlikovského paláce, 
stavby barokního původu na starších základech, s Kran-
nerovou „tudorskou" novogotickou fasádou. Poněkud dále 
- až ke konci Hybernské ulice, najdeme Krannerovi do-
nedávna připisovaný Lannův palác, jehož hlavní průčelí 
je obráceno do dnešní Havlíčkovy ulice k Masarykovu 
nádraží. 
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Lannův palác na 
nároží Hybernské 
a Havlíčkovy ulice. 
Foto Jiň Hulák, 
2001 

Jiný palác, rovněž nedaleko prvního pražského nádra-
ží - Desfourský palác z druhé poloviny 40. let - je pova-
žován za jednu z nejpozoruhodnějších architektur své 
doby. Nesporný Krannerův podíl je zatím doložen pro ve-
dení stavby. 

Je tedy zřejmé, že máme co do činění s mužem, jehož 
vklad k velkorysé urbanizaci Prahy 19. století je při-
nejmenším nezanedbatelný. Zvláště odmyslíme-li si při 
naší procházce některé dominantní budovy, které za Kran-
nerových časů ještě nestály. 

Aktivity Krannerovy mnohostranné osobnosti nezačí-
naly a nekončily činností navrhujícího architekta a pro-
vádějícího stavitele. Kranner byl neopomenutelnou osob-
ností tehdejšího pražského kulturního života, jedním z 
vážených členů společnosti, která se shromáždila kolem 
mecenáše umění hraběte Františka Thun- Hohensteina. 
Jeho hlavní zájem se neomezil jen na gotickou architek-

Krannerovo 
schodiště na 
Kampě. 
Foto Jiří Hulák, 
2001 

turu, jíž podle současníků „dodal znovu vážnost", o jejíž 
propagaci a hlubší poznání se zasloužil jako spoluautor 
Grundlagen der Bóhmischen Alterthumskunde, editor 
grafických listů představujících nejvýznamnější památ-
ky středověké architektury a na jejíž ochraně má i podíl 
jako aktivní památkář. 

Kromě tohoto „zahledění do minulosti" je totiž pro Kran-
nera stejně typické zaujetí pro výdobytky tehdejší moder-
ní techniky a snahy o jejich využiti v praxi. Doslova po-
sedlost strojovou kamenickou výrobou jej ve třicátých 
letech údajně přinutila vyměnit starou rodovou dílnu na 
Malé Straně za větší v Soukenické ulici. Stroje, které sám 
konstruoval, určené původně k vrtání kamene, použil 
později i pro výrobu náhrobních desek a dalších prefabri-
kovaných dílů. S použitím strojových technologií, od ně-
hož jej neodradilo ani několik velkých finančních neú-
spěchů v Praze, zaznamenal pak úspěchy například při 
hloubení tunelů a šachet. 
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Desfourský palác v ulici Na Florenci 
Foto Jin Hulák, 2001 

Šlikův palác na nároží Národní třídy a Spálené ulice. 
Zbořen 1938. Foto: Archiv hlav. města Prahy, 1938. 

i 

Kranner se proslavil ukázkami své tvorby na Světové 
výstavě v Londýně v r. 1851. Stal se členem - korespon-
dentem Královské společnosti britských architektů. Byl 
jedním z iniciátorů reformy vídeňské umělecké akademie. 

Popis Krannerova působení ve Vídni by zabral mnoho 
dalších řádků. Však zde také prožil posledních dvacet let 
své životní dráhy, která se uzavřela 19. října roku 1871. 

Vraťme se ale do Prahy. Zde je potřeba připomenout 
ještě jeden charakteristický moment- zvláštní nepřízeň 
osudu, která postihla Krannerovy pražské realizace dlouho 
po jeho smrti. První - a největší - stavbou z řady byl zmí-
něný Šlikovský palác na Národní třídě, zbořený v r. 1938. 
Měl být údajně nahrazen reprezentační a obchodní bu-
dovou Elektrických podniků. Tato stavba však ironií osu-
du nejen nebyla realizována, ale neznáme dokonce ani 
její projektovanou podobu. Místo paláce, kteiý značné zu-
žoval průjezdní profil Národní třídy, zaujal nakonec až 
v sedmdesátých letech obchodní dům Máj (dnes TESCO). 

Další novostavba obchodního domu - Kotva - zabírá 
parcelu, na níž dříve stály i činžovní domy, rovněž při-
psané Krannerovi. Sedmdesátá léta přinesla zánik dal-
ších Krannerových staveb - tentokrát vzaly za své sice 
architektonicky nepříliš významné, vcelku utilitárně ře-
šené obytné domy u Anežského kláštera, jejichž zboření 
je však i z hlediska urbanistického diskutabilním činem. 

Další smutná epizoda spadá do let osmdesátých. Des-
fourský palác se podařilo zachránit před zbořením do-
slova v hodině dvanácté. Západní křídlo ani zahradní pa-
vilon paláce takové štěstí už neměly - na jejich místě 
vyrosďa ohromná hmota budovy Rudého Práva. 

Jiří Hulák 
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VINCENC MORSTADT (1802 - 1875) 

Před dvěma sty lety - 17. dubna 1802 se narodil v rodině zámožného kolínského pekaře a obchodníka s vínem 
Vincenc Morstadt. Od útlého mládí nadaný kreslíř, samouk a po celý život pilný portrétista starobylého rázu českých 
měst a především své milované Prahy. Jako čtrnáctiletý student piaristického gymnázia maluje půvabný obrázek 
malebného zákoutí za kostelem svatého Jindřicha, zachycuje nejen všechny detaily architektury starých domů, ale i 
pouliční hemžení rázovitých postaviček staré Prahy na počátku 19. století Jeho popisný rukopis mírně roztřesených 
čar nám umožňuje nahlédnout do atmosféry biedermeierovské společnosti, jejího maloměstského stylu s módními 
výstřelky dámských čepečků, dlouhých nadýchaných sukní a s elegancí šviháků oblečených dle pařížského stylu 
upnutých kalhot s tříčtvrtečními kabáty úzkých ramen a s vysokými cylindry. Kreslí neúnavně po celý život všude, 
kam byl za své služební kariéry soudního úředníka několikráte přeložen. Kreslířská vášeň ho neopouští ani v pozd-
ním stáří, kdy žil po smrti manželky u své dcery na Malé Straně ve Valdštejnské ulici, kde také 19. února 1875 umírá 
Svůj poslední pražský motiv dokončil jen několik dní před smrtí. 

Bůhví kde se to nadání a nevšední píle v něm vzala. 
Dědeček pocházel z Bádenska a jako vojenský lékař ve 
službách Marie Terezie prošel s jejími pluky velkou část 
střední Evropy, než láska ke Kateřině Osvaldové, dceři 
kolínského měšťana, ukončila jeho putování. Usadil se 
v Kolíně a lékařská praxe mu záhy umožnila zakoupit 
několik domů na náměstí a hmotně zajistit oba syny. 
To umožnilo vnukovi Vincenci Morstadtovi studium na 
piaristickém gymnáziu, kde vliv Gelasia Dobnera přispěl 
k jeho vlasteneckému uvědomění. Dokončil právnická stu-
dia na pražské univerzitě a věnoval se soudní praxi. Tak 
jako byl pilným kreslířem, byl i svědomitým úředníkem. 
Jeho kresbičky vzbudily záhy pozornost redaktorů praž-

ských časopisů. Hyllos, redigovaný Václavem Radomilem 
Krameriem a Janem Hýblem, je zveřejňuje ve zdařilých 
rytinách Jiřího Dóblera nejen na svých stránkách, vy-
cházejí o něco později i v nakladatelství Bohmanově na 
volných listech i v souborných albech, které se stávají 
výborným obchodním artiklem. Jistěže přispěl k jejich 
popularitě i soudobý zájem středních měšťanských vrs-
tev o reprodukované umění. Bylo cenově přístupnější ve-
řejnosti. Černobílé rytiny jsou kolorovány jak profesio-
nálními malíři, tak i nadšenými diletanty, pro které se 
tato příležitost stává módní zálibou předbřeznové společ-
nosti. Menší i rozměrnější formáty kolorovaných rytin 
v širokých paspartách uspokojivě nahradily v měšťanských 
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domácnostech těžko dostupný originál a dodávají soudo-
bému interiéru neodolatelný půvab. Pochopitelně měl 
Vincenc Morstadt značnou konkurenci z řad profesionál-
ních malířů. Ale žádný z nich nezanechal tak velké množ-
ství dokumentárních, precizně provedených kreseb^jež 
by mohly směle konkurovat svou přesností i v nejmen-
ším detailu pozdějším fotografickým vedutám, které 
v druhé poloviné 19. století postupné vytlačují kreslíře 
na okraj obchodního podnikání v reprodukční technice. 
Ne nadarmo používal Morstadt při kreslení nezbytný 
dalekohled, umožňující přesné zobrazení vzdálenějších 
objektů a nepřístupných míst. 

Morstadtovy kresby a jejich skvělé zpracování výbor-
nými rytci jsou pro sběratele nejen uměleckým zážitkem, 
ale i historickým dokumentem doby, ze kterého mohou 
čerpat poučení památkáři i architekti při rekonstrukcích 
historických objektů, jejichž tvář změnila často i několi-
kráte slohová vlna přestaveb. Morstadt zachycuje jako 
jedinečný žánrista věrný portrét architektury a společen-
ského hemžení v pouličním ruchu městských interiérů, 
širokých náměstí i malebných uliček s rázovitými figura-
mi řemeslníků i zvědavých návštěvníků obdivujících nád-
heru honosných paláců i zastrčených koutů chudinských 
čtvrtí. Zachytil pro nás nejen historickou Prahu, ale i Lo-
ket, Karlovy Vary, Trutnov a Hradec Králové, jejich širší 
okolí, které ho vždy lákalo bizarností svých přírodních 
scenérií a zřícenin v romantickém pohledu současnosti. 
Nevyhýbal se ani akvarelům a lavírovaným kresbám ne-

postrádajícím jemný nádech barevných odstínů. Přesto 
jeho doménou zůstává i nadále kresba, kterou zachytil 
někdy i na přímou objednávku vyžádané objekty. Spolu-
pracoval s historikem V. V. Tomkem a snad i s Palackým, 
což posiluje jeho uvědomělé češství. Dožil se i jistého zkla-
mání při upadajícím zájmu nakladatelů na konci své ne-
obyčejně plodné umělecké tvorby, kdy vyhledává na Malé 
Straně náměty pro své kresbičky, které zachycuje spíš 
jen sobě pro radost a z lásky k městu, ve kterém vyrůstal. 
Projevuje ji tím, že celou svou uměleckou pozůstalost 
odkazuje Národnímu muzeu, kam ji jeho zeť, c.k. setník, 
po pohřbu na Malostranském hřbitově předává. Odtud 
však byl celý konvolut Morstadtových prací převeden 
v roce 1949 do sbírek Národní galerie v Praze. 

Morstadtovu zásluhu v architektonickém a historic-
kém portrétu Prahy nelze přehlédnout, i když její význam 
na čas potlačila dokonalejší fotografie. Nelze přehlédnout 
ani vlastenecký podtext jeho tvorby v dobách, kdy uvědo-
mění v uměleckých kruzích teprve začínalo a které po-
máhal šířit svým osobitým stylem v předbřeznovém ru-
chu české společnosti. Je smutné, že se ani při stoletém 
výročí jeho smrti nepodařilo osadit pamětní desku na 
domě, kde zemřel. Doba normalizace nebyla nakloněna 
oslavě těch, kteří se o Prahu zasloužili a zanechali jí ne-
jen své dílo, ale i svou uměleckou duši. Na vděčnost jsme 
si u nás nikdy moc nepotrpěli. Snad by se to dalo ještě 
napravit. 

Zdeněk Dušek 

SPOLEČNOST PŘÁTEL 
BEURONSKÉHO UMĚNÍ 

V srpnu roku 2000 byla v Praze založena a zaregistro-
vána Společnost přátel beuronského umíní, která si kla-
de za cíl propagovat a chránit beuronské památky na 
území České republiky. 

Beuronskou uměleckou školu, vytvářející díla slavnost-
ní uzavřené formy, čerpající ze starověkého, především 
egyptského umění a dalších podnětů, založil P. Desideri-
us Lenz OSB v 70. letech 19. století v benediktinském 
opatství sv. Martina v Beuronu u Sigmaringen v Němec-
ku. Škola působila v mnoha evropských zemích, jednotli-
ví žáci školy tvořili i v zámoří. Poslední díla vznikala ve 
30. letech 20. století. 

Společnost čítá zatím dvaačtyřicet členů, z nichž devět 
pochází ze zahraničí, ze zemí, kde má beuronské umění 
silnou tradici nebo kde výrazné ovlivnilo umělce prvních 
desetiletí 20. století (Německo, Nizozemí, Rakousko, 
Slovinsko), a šest je mimopražských, z měst s vesměs 
důležitými beuronskými interiéry (České Budějovice, 
Opava aj.). 

Společnost připravuje 2. den beuronské umělecké 
školy, který se bude konat 15. června 2002 v kostele 
sv. Gabriela v Praze 5 - Smíchově. 

Helena Čižinská 

KONTAKTNÍ ADRESA: 

Mgr. Monica Šebová, předsedkyně Společnosti, 
Nad Křížkem 9, 147 Praha 4, 

tel.: 44463675, fax: 44464348, e-mail: sebova@orlice.cz 

mailto:sebova@orlice.cz
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VYŠLA BIOGRAFIE 
KARLA LUDVÍKA KLUSÁČKA 

Petra Pechová: Malíř Staropražan, Karel Ludvík Klusáček (1865-1929), 

Ze života umělce a organizátora veřejného života, 

Nakladatelství Linda - Jan Prchal, Polná 2000 

Doslova jsem zajásala, když jsem mezi nepřehlednými 
řadami barevných obálek biografii a memoárů osobnosti 
s velkým i malým „o" ve velkém pražském knihkupectví 
zahlédla skromnou a útlou brožuru věnovanou malíři 
Karlu Ludvíkovi Klusáčkovi. Jak členové Klubu Za sta-
rou Prahu a pilní čtenáři jeho historie v jubilej-
ním „stoletém" sborníku jisté dobře vědí, tento muž měl 
mnoho co do činění i s naším Klubem. Především navrhl 
jeho první legitimace a byl mu také panem domácím v 
slavném období, kdy Klub sídlil v domě U Vejvodú. Právě 
riskantní koupě tohoto historického domu a tím i jeho 
záchrana před demolicí proslavila Klusáčka nejen jako 
platonického milovníka Prahy, ale muže činu. V archivu 
Klubu je zachována korespondence mezi tehdejšími před-
staviteli Klubu a Klusáčkem, z níž vyplývá, v jak kompli-
kované i tíživé situaci se majitel domu později ocitl a jak 
tyto okolnosti zkalily nejen jeho vinou původně vřelý vztah 
ke Klubu a jeho úsilí. 

Přestože autorka biografie neměla k dispozici prame-
ny z klubovního archivu, které by nepochybně vhodně 
doplnily skvěle zpracovanou knížku, nevyčítejme jí to, 
neboť v širokém spektru rozsáhlé pozůstalosti K. L. Klu-
sáčka, dochované v muzeu v Polně, by šlo jen o okrajový 
detail. Autorka práce Petra Pechová zpracovala podrobně 
rozsáhlou pozůstalost a údaje z ní vyčtené, doplnila a 
konfrontovala s informacemi z dobového tisku, literatu-
ry a dalšími zdroji. Velice plasticky tak vylíčila Klusáčko-
va studia na pražské Akademii, asistenci u vzniku spol-
ku Mánes i jeho spolkového časopisu Volné směry, který 
několik let úspěšné redigoval, jeho nemalý podíl na orga-
nizaci spolkového života Mánesa, v němž vytvářel tak ne-

rozlučnou přátelskou dvojici se Stanislavem Suchardou, 
že byli nazýváni Klusardou a Sucháčkem Dále se podrob-
ně dozvídáme o okolnostech rozchodu Klusáčka 
s Mánesem a Volnými směry, o jeho další organizační 
aktivitě v Jednotě výtvarných umělců, ve výtvarném od-
boru Umělecké besedy a také v nově založeném Klubu Za 
starou Prahu, kde patřil k první zakladatelské generaci 
spjaté s patetickým a spíše laickým přístupem v boji 
o památky, charakteristickým pro okruh Viléma Mrští-
ka. Velká kapitola knížky je pak věnována Klusáčkově 
rozhodnutí zakoupit dům U Vejvodů a problémům, do 
kterých se jako domácí pán nečekaně dostal (obnova a 
dostavba domu, provoz restaurace a kina, problémy 
s nájemci). 

Přehledná závěrečná část biografické knihy o Karlu L. 
Klusáčkovi je pochopitelně věnována jeho dílu. Není však 
omezena jen na suchý výčet, ale dozvídáme se zde i mno-
ho informací o okolnostech vzniku jednotlivých prací: vý-
zdoba průčelí radnice v Pardubicích (1894), výzdoba domů 
v Chlumci nad Cidlinou, Mělníku, Lounech. Zvláštní po-
zornost je věnována malířské výzdobě Zemské banky v 
Praze Na Příkopě, pro niž Klusáček vytvořil třináct vel-
kých nástěnných maleb, zdobících hlavní schodiště dru-
hého patra, na téma hold různých profesí Čechii (1896). 
Vzpomenuty jsou i další Klusáčkovy pražské realizace, 
mozaika na průčelí Hlaholu, návrh sgrafit na výzdobu 
průčelí Hlávkových studentských kolejí, nástropní mal-
ba v ústředním sále druhého patra Muzea hlavního měs-
ta Prahy s názvem Apoteóza slavné minulostí. Prahy , 
malířská výzdoba průčelí malostranského domu U Malí-
řů. Dvě Klusáčkovy rozměrné malířské kompozice zdobí 
zasedací síň ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře (1900), je-
jich dramatické schvalování je rovněž v knížce podrobně 
vylíčeno. Klusáčkovo dflo by však nebylo úplné bez infor-
mace o navržených, ale nerealizovaných pracích a o bo-
haté ilustrační tvorbě. Doslov s podtitulem Karel Ludvik 
Klusáček aneb obrana outsiderova napsal jako tečku 
za textem Vít Vlnas. V závěru knížky je publikována obra-
zová příloha se snímky z rodinného archivu i s dokumen-
tací některých děl malíře. Přetištěn je také nekrolog Arne 
Nováka s názvem Malíř Staropražan, publikovaný 
v Lidových novinách 27.2.1929. Jak se na dobrou histo-
rickou práci sluší a patři, obsahuje také rozsáhlý poznám-
kový aparát a soupis pramenů a literatury. 

Zcela nakonec si dovoluji za Klub Za starou Prahu 
autorce Petře Pechové poděkovat za kvalitní práci a mno-
ho nových informací o našem významném členovi, malíři 
Karlu Ludvíku Klusáčkovi. 

Kateřina Bečková 
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PRŮVODCE PO VINOHRADSKÉM HŘBITOVĚ 

Povýšení Královských Vinohrad na město (26. 9. 1879) 
vedlo nové vzkvétající město kromě jiného ke snaze zdů-
raznit svůj význam i osamostatněním církevní samosprá-
vy. V roce 1884 se staly Královské Vinohrady samostat-
nou farní obcí a městské zastupitelstvo rozhodlo o 
vybudováni vlastního městského hřbitova. Velkoryse po-
jatý hřbitov, umístěný hned za Olšanskými hřbitovy, byl 
otevřen 23. 3. 1885. Ve středu hřbitova byl v roce 1897 
postaven pseudogotický kostel sv. Václava. Vinohradský 
hřbitov byl několikrát rozšiřován (1897, 1912, 1922) 
a v roce 1922 na něm bylo zřízeno i popelnicové pohře-
biště. 

Ve spolupráci s ředitelem pražských hřbitovů ing. 
J. Grammetbauerem připravili členové spolku Svatobor 
a Klubu Za starou Prahu průvodce po Vinohradském hřbi-

tově, ve kterém autoři ukazují, že i na nejmladším ze tří 
nejvétších pražských hřbitovů je pohřbeno mnoho před-
stavitelů české a československé vědy a kultury, řada 
kdysi významných politických osobností, podnikatelé, 
kteří přispěli k rozvoji českého hospodářství. Životopisy 
osob spojili autoři s popisem a zhodnocením funerálního 
umění, které nelze přehlížet. K lepšímu hledám uvádě-
ných osob a pomníků jsou připojeny plánky jednotlivých 
částí Vinohradského hřbitova. Kniha vyjde v roce 2002. 
Po vydání ji bude možné zakoupit též v Klubu Za starou 
Prahu. 

Libuše Neckářová 
Poznámka redakce: 
Pro zájemce je připravena též vycházka po Vinohradském 
hřbitově, viz str. 2. 
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