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Sovovy mlýny: „Jen dua prstíčky tam strčíme..." čtěte na str. 4 
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To nejsou Drážďany 1945, ale Praha 2000, 
pyšnící se přívlastkem Evropské město kultury! 
"Rekonstrukce" tzv. domu U Hybernů 
na muzikálové divadlo, ve skutečnosti však 
částečná demolice raně barokního kostela 
a neskutečné kulturní barbarství 
Foto: Michal Patrný 

Raně barokní hybernský kostel před empírovou 
úpravou svého průčelí 

Kolorovaná mědirytina F. a F. Hegerů zr. 1792. 

Vytyčení objemu navrženého skleněného prvku na schodišťovou věž Sovových mlýnů dne 16. listopadu 2000. 
Foto Martin Micka. 
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VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 
Ročník XXX. (I.) číslo 3/2000 

P O Z V Á N K A ± 

na valné shromáždění Klubu Za starou Prahu 
dne 27. ledna 2001 v 9,30 hod. v Baráčnické rychtě 

Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 23 (č.p. 555-III), 
možnost příchodu k sálu též z Nerudovy ul. 13 (č.p. 250-III) 

P R O G R A M : 

1. Jednatelská zpráva 

2. Zpráva pokladní 

3. Zpráva revizní 

4. Diskuse 

4. Volby předsednictva a domácí rady 

5. Usnesení 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2000: 
PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně 

Prof. ing. arch Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové 
Richard Biegel (jednatel), JUDr. Jan Cejp +, JUDr. Zdeněk Dušek, Marek Foltýn (pokladník), 

Mgr. Kateřina Hanzlíková, ing. arch. Josef Hyzler, doc. ing. arch František Kasička, 
ing. arch Martin Kříse, Prof. Dr. tech Martin Kubelík, Jana Kvaltinová, PhDr. Jindřich NoU, 
Michal Patrný (správce fotoarchivu), ing. arch Milan Polívka, ing. arch Helena Polívková, 

ing. arch Miloš Solař, doc. dr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, 
Jan Veselý (archivář) - členové 

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 I. POLOLETÍ 2001 
HOVORY O PRAZE 

288. 29. ledna 
Vzpomínky na staré Nusle 

Véra Štollová, dcera prvního nuselského starosty 

289. 26. února 
Rekonstrukce měšit v Egyptě - islámská kultura 

Ing. Michael Balík, CSc. 

290. 26. března 
Putování z Vinohrad na Vinohrady. 

Na padesát let v Praze vzpomíná valašský rodák 
PhDr. František Pavlíček, dramatik 

291. 24. dubna 
Richard hrabě Coudenhove-Kalergi, zakladatel Panevropy. 

Obnova rodového sídla v Poběžovicích 
PhDr. Petr Mašek a Ing. arch. Josef Hyzler 

292. 28. května 
Tajemství pražských orlojů 

Akad. mal. Vratislav Žižka 

293. 18. června 
Aktuality Klubu Za starou Prahu 

Informují členové domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Přednášky uvádí: PhDr. Helga Turková, členka domácí rady Klubu. 
Pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 v Národním domě 

na Smíchově, v klubovně č. 3 ve druhém patře, vchod ze Zborovské ulice č. 9 (výtah). 
Vždy v pondělí v 18 hod. 

VYCHÁZKY 
26. května 

Novodobá architektura na Malé Straně 
Vycházku vede PhDr. Miloš Pistorius, sraz ve 14,30 v zahradě stanice metra Malostranská. 

2. června 
Chátrající romantická Cibulka 

Vycházku vede Dr. Zdeněk Dušek, sraz ve 14,30 na tramvajové zastávce Poštovka 
na Plzeňské ul. (tramvaj č. 7,9,10). 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

Ročník XXX. (I.), číslo 3/2000, založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000. Vycházi třikrát ročně. 
Redakce: PhDr. Kateřina Bečková ve spolupráci s členy domácí rady Klubu Za starou Prahu 

Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák, Tisk: Hugo s. r. o. 
Číslo 3/2000 mélo redakční uzávěrku 30. 11. 2000. Číslo 1/2001 vyjde v květnu 2001. 

Vydáni časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a nadace Českého literárního fondu 

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. 
Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 40 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu 

nebo v knihkupectví Fišer, Kaprova 10, Praha 1, mohou si též časopis předplatit za cenu 150 Kč (tj. včetně poštovného a balného). 
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telefon: 57530599 
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Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2000 činí 100 Kč. 
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu. 

mailto:kzsp@mail.cz
http://klubovni.misto.cz
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ČINNOST KLUBU ZA STAROU PRAHU 
V SRPNU AŽ LISTOPADU ROKU 2000 

PAMÁTKOVÉ KAUZY 

SOVOVY MLYNY 

Kauza rekonstrukce Sovových mlýnů, která se v tomto okamžiku stala prestižním bojem „kdo z koho" pro obé strany 
sporu (Klub Za starou Prahu nevyjímaje), se těší nebývale vysokému zájmu médií. Jak by ne, když už už hrozí přerůst 
ve společenský a kulturní skandál. Na titulu tohoto Věstníku jsme použili pod fotografii s vytýčením objemu navrho-
vaného skleněného prvku na budovu mlýnů citátu z klasické české pohádky (jistěji nikomu netřeba představovat). 
Do nelehlé role Smolíčka jsou nyní tlačeny pražské památkové orgány: otevřít dvířka, neotevřít? Jednou se již Smolí-
ček rozhodl a řekl jasné .NE", jenomže Jezinky se nenechají tak snadno odbýt, přicházejí znovu, úpěnlivé naléhají 
a vyhovět jim by bylo tak jednoduché a úlevné... Dokážeme však domyslet, jakou spoušť by mohly tyto a další generace 
„Jezinek" napáchat na Malé Straně? Jestliže dvířka jednou otevřeme, již se nám je nepodaří nikdy zabouchnout! 

Rekapitulace případu 
Chátrající, ale polohou mimořádně exponovaný, areál 
Sovových mlýnů na Kampě si vybrala Čechoameričanka 
Meda Mládková pro umístění své sbírky moderního 
umění, kterou hodlá darovat Praze. Město se rozhodlo 
velkorysý dar přijmout, poskytnout Nadaci Jana a Medy 
Mládkových vybraný objekt Sovových mlýnů a vložit do 
rekonstrukce areálu několik desítek miliónů korun. 

První nečekaně problematické momenty tohoto přípa-
du nastaly v souvislosti s veřejnou anonymní architekto-
nickou soutěží na rekonstrukci mlýnů, kterou nadace 
Mládkových vyhlásila ve spolupráci s Českou komorou 
architektů. Přestože paní Meda Mládková sama vybírala 
porotce soutěže a sama porotě i předsedala, se způsobem 
práce poroty i konečným výsledkem nebyla spokojena. 
Důsledkem této situace byla jednak tvrdá výměna názo-
rů mezi porotci a paní Mládkovou, se zájmem monitoro-
vaná denním tiskem, a jednak odmítnutí výsledků soutě-
že. Podrobně jsou průběh soutěže a soutěžní návrhy 
představeny v časopise Architekt č. 4/1999. 

Tým architektů, které si poté paní Mládková vybrala 
(architektka Helena Bukovanská, architektonický Ateliér 
8000), zpracoval projekt pro stavební povolení, který byl 
schválen všemi příslušnými památkovými orgány, a zís-
kal stavební povolení. Podle tohoto projektu byla také 
rekonstrukce areálu Sovových mlýnů započata. Realiza-
ce rekonstrukce byla vlastníkem objektu, městem Pra-
hou, svěřena firmě Trade Centre. V průběhu první polo-
viny roku 2000 se však paní Meda Mládková rozhodla 
schválený projekt inovovat, přerušila spolupráci s dosa-
vadními projektanty, pro zpracování prováděcí dokumen-
tace najala jinou projekční kancelář a angažovala tým 
výtvarníků. Výsledkem této situace byl návrh změny pro-
jektu, jehož podstatou je doplnění areálu o několik skle-
něných prvků, navržených sklářským výtvarníkem prof. 
Mariánem Karlem. Tento návrh je však z hlediska památ-
kové péče velmi problematický a jeho projednání již v první 
instanci, tedy Pražským ústavem památkové péče a jeho 
Památkovou radou, bylo dramatické. Celkem se k pro-
jednání tohoto problému památková rada sešla během 
tří týdnů na přelomu června a července 2000 čtyřikrát, 
ačkoliv řádný interval jejího jednání je čtyři až šest týdnů. 

Změna projektu se týkala, jak již bylo uvedeno, dopl-
nění budov areálu skleněnými uměleckými artefakty, kte-
ré by měly korespondovat s obsahovým využitím budovy 
pro moderní výtvarné umění. Jednalo se o tři doplňky: 
skleněná lávka, vycházející z přízemního křídla u Vltavy, 
skleněné vikýře ve střeše konírny, obrácené do parku na 
Kampě, a dotřetice zakončení schodišťové věže hlavní 
budovy skleněnou kosou krychlí, čnící cca 1,5-2 metiy 
nad hřebenem střechy. 

Realizace skleněné lávky byla Pražským ústavem 
schválena a skleněné vikýře jednomyslně zamítnuty. 
K problematickému ukončení schodišťové věže bylo jako 
vstřícný krok nabídnuto kompromisní řešeni: nechť je věž 
ukončena moderním skleněným artefaktem, jeho výška 
však nesmí přesáhnout hřeben nové střechy budovy 
a uplatňovat se v klasickém pohledu na Malou Stranu 
a Hradčany ze staroměstské břehu. 

Rozhodnutí, vydané Odborem památkové péče Magis-
trátu hlav. města Prahy, bylo shodné s názorem Pražské-
ho ústavu památkové péče: lávka povolena, vikýře zamít-
nuty, ovšem ve věci skleněného zakončení věže rozhodnutí 
vydáno nebylo, neboť tento bod byl mezitím ze schvalo-
vacího procesu žadatelem stažen. Proti uvedenému roz-
hodnutí (zamítnutí skleněných vikýřů) se paní Mládková 
odvolala k ministrovi kultury ČR a ten svolal pro posou-
zení problému vědeckou radu pro památky. Na jejím za-
sedání dne 24. října 2000 bylo potvrzeno rozhodnutí od-
boru památkové péče. Současně byl konzultován návrh 
skleněného zakončení schodišťové věže, který byl devíti 
z deseti přítomných odborníků odmítnut. Jediným obháj-
cem tohoto řešení byl předseda vědecké rady a doyen čes-
kých památkářů dr. Dobroslav Líbal. 

Paní Meda Mládková se však myšlenky na realizaci 
nejkontroverznějšího skleněného prvku nehodlá vzdát. 
9. listopadu 2000 o tomto problému jednal za přítomnosti 
navrhovatelky a dr. D. Líbala poradní sbor primátora Jana 
Kasla. Jeho výsledkem bylo doporučení, aby pro možnost 
názornějšího posouzení byla na budově Sovových mlýnů 
vztyčena maketa imitující tvar a objem zamýšleného skle-
něného prvku. Toto vytyčeni bylo provedeno 16. listopa-
du, kdy byly také pořízeny Klubem Za starou Prahu zde 
publikované snímky. 
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Panorama Malé Strany a Hradčan střeží Klubu Za starou Prahu již sto let Jeho poslední výraznou stavební změnou 
bylo dostavení katedrály sv. Víta. Jinak je toto panorama sto let prakticky neměnné! Stojí za to chránit jej před 
cizorodými a moderními prvky? poto: František Fridrich, kolem r. 1875. 

Stanovisko Klubu Za starou Prahu 
Ihned poté, co se v červnu 2000 domácí rada Klubu 
seznámila návrhem na doplněni rekonstruované budovy 
o skleněné prvky, byl odeslán dne 22. 6. paní Mládkové 
dopis následujícího znění: 

„Klub Za starou Prahu s uznáním a potěšením sleduje 
Vaše neutuchající úsilí o stavební záchranu Sovových 
mlýnů na Kampě. Vítáme schválený projekt, který se sou-
středil na kultivovanou rekonstrukci hmoty a prostorů 
Sovových mlýnů a to, že výsledky soutěže byly odmítnu-
ty. Jsme rádi, že stavební povolení získala přijatelná va-
rianta obnovy Sovových mlýnů. Dozvěděli jsme se, že 
v těchto dnech navrhujete některé změny projektu, které 
podle našeho názoru poškozují Váš původní úmysl a cel-
kově mohou poškodit i záměr nad jiné ušlechtilý, tj. in-
stalaci Vaší sbírky v Praze. Pokládáme nástavbu střeš-
ních vikýřů na střechu přízemního křídla za nepřijatelnou 
a rovněž tak se záporně stavíme ke kosé krychli, jež by 
měla svým leskem zdáli poutat pozornost k budově. Klub 
Za starou Prahu se již celých sto let soustřeďuje na ochra-
nu pohledových hodnot Malé Strany jako podnože pro-
slulého hradčanského panoramatu. Domníváme se, 
že přes jistou zajímavost nápadu s poutačem, je zcela 
nevhodné jej umístit na Sovovy mlýny a jeho prosazová-
ní by mohlo suspendovat Vaše dosavadní úsilí 

Bohužel se v Praze setkáváme s pokusy investorů změ-
nit projekt obnovované památky v průběhu stavby a to 
nikoliv v detailech ale v základní památkové koncepci 
Víme dobře, že je nutné často opravovat chyby v projektu 
a měnit věci technické, nikoliv však měnit věd zásadního 
výtvarného projevu anebo sám hmotný základ památky. 

Proto Vás žádáme, abyste zvážila změny ještějednou 
a posoudila je také očima kulturní veřejnosti, kterou si 
v tomto dopisu dovolujeme zastoupit" 

Písemnou odpovědna tento dopis Klub nedostal, pře-
sto z osobního kontaktu autorky tohoto článku s paní 
Medou Mládkovou při jednání památkové rady v Pražském 
ústavu památkové péče, vyplynulo, že jeho obsah byl ad-
resátkou považován za urážlivý „až na hranici slušnosti". 
Podobně se paní Mládková vyjádřila při jiné příležitosti 
o textu Otevřeného dopisu ministru kultury ČR Pavlu 
Dostálovi, který odeslal Klub předjednáním vědecké rady 
ministra a kteiý zveřejnil na tiskové besedě, pořádané 
Klubem v Národním muzeu dne 12. října 2000.1 ten pro 
souzení citujeme v plném znění: 

„Vážený pane ministře, 

máte nyní v rukách rozhodnutí o přípustnosti umístě-
ní skleněných uměleckých artefaktů na budovy Sovových 
mlýnů, které jako dodatečnou změnu již schváleného 
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nekontroverzního projektu obnovy mlýnů, prosazuje me-
cenáška umění Méda Mládková a které „militantní pa-
mátkáři a sdružení'', jak sám říkáte (MF DNES 20. 9. 
2000), nechtějí povolit 

Dovolte mi, abych Vám ještě před Vaším precendent-
ním rozhodnutím připomenula náš ne/závažnější argu-
ment a sám posuďte, co je,militantního" na jeho hájení 

V světoznámém panoramatu Malé Strany a Hradčan 
se pohledově neuplatňuje žádný výrazový a slohový pr-
vek 20. století! To není zápor či snad nedostatek tohoto 
panoramatu, který bychom měli okamžité v posledních 
okamžicích tohoto stoletíještě „napravit". To je naopak v 
plném smyslu toho slova zázrak, který byl po právu oce-
něn statutem Prahy jako světové památkové rezervace 
UNESCO. Jedinečný obraz Hradčan s Malou Stranou je 
pohledovou „značkou" Prahy, kterou jsme jako jeden z 
největších pokladů národního kulturního dědictví převzali 
od předchozích generací (Mimochodem, ať někdo zkusí 
vyčíslit hodnotu této značky.) O tento poklad, formovaný 
v deseti předchozích stoletích a již sto let prakticky ne-
měnný, máme právo a povinnost pietně pečovat, ale jeho 
další „vylepšování" by bylo barbarstvím, zvláště když 
by k němu měly být použity tvarem (krychle), materiálem 
(sklo) a účelem (umělecký akcent - poutač) tak cizorodé 
prvky. 

Pokud skleněný objekt přesahující hřeben střechy So-
vových mlýnů do panoramatu přece jen vstoupí budou 
památkáři před podobnými záměry „militantních" inves-
torů, ohánějících se již realizovaným precedentem, prak-
ticky bezbranní 

Zvažte prosím, vážený pane ministře, otázku hodnot 
a priorit Prahy, mějte laskavě na zřeteli dlouhodobý 
památkový význam svého rozhodnutí a ne jen okamžité 
politické a společenské důsledky. Neberte na lehkou váhu 
vzácně shodný názor a argumenty pražských památko-
vých orgánů." 

Současná situace 
Drama kolem Sovových mlýnů, které se ze všeho nejvíce 
podobá přetahováni lanem, zdaleka nekončí. V prosinci 
2000 začne další kolo projednáváni návrhu na změnu 
projektu rekonstrukce Sovových mlýnů v Pražském ústa-
vu památkové péče a to opět problémem skleněného za-
končeni schodišťové věže, které bylo v červenci ze schva-
lovacího jednáni na magistrátním odboru památkové péče 
staženo. Věříme, že památkáři, kteří se dosud v drtivé 
většině shodli na odmítnutí tohoto záměru, svůj názor 
pod žádnými vlivy a tlaky, nezmění. Takže: pokračováni 
příště. 

Kateřina Bečková 

Výběr článků, v denním tisku, mapujících 
vývoj kauzy v červenci až listopadu 2000: 

Mlýny nedáva/í Mládkové spát, MF DNES 13.7.2000 
Památkáři posuzovali výšku Sovových mlýnů, 
MF DNES 18. 7. 2000 
Meda Mládková: Sbírka je moje poslední zbraň, 
MF DNES 31. 7. 2000 

Drahá hra o Sovovy mlýny, MF DNES 31.7. 2000 
Památkový ústav: Za obnovu odpovídá město, 
MF DNES 8. 8. 2000 

Sovovy mlýny budou možná bez nástavby. 

MF DNES 8. 8. 2000 
Sovovy mlýny zůstávají noční můrou památkářů, 
MF DNES 16. 8. 2000 
Památkáři řeší, zda zaslepit okna mlýnů, 

MF DNES, 25. 8. 2000 
Památkáři se neshodli s Mládkovou, MF DNES, 20. 9. 2000 
Sovovy mlýny se na chvilku otevřou, pro Jinančníky, 
MF DNES, 26. 9. 2000 

Finančnici uvidí umění v Sovových mlýnech. 
Lidové noviny, 26. 9. 2000 

Podaří se nám zničit známé pražské panoráma u Vltavy? 
Večerník Praha, 27. 9. 2000 
Mlýny zatím provizorně. Právo, 29. 9. 2000 
Klub Za starou Prahu brání Sovovy mlýny, 
Lidové noviny, 14. 10. 2000 
Sovovy mlýny dražší? MF DNES, 8. 11. 2000 
Mládkové nelze vyhovět, MF DNES. 8. 11. 2000 

Na Sovových mlýnech skleněné vikýře nebudou. 
Metro. 9. 11. 2000 
Povolí radní krychli? MF DNES. 14. 11. 2000 
Artefakt na Sovových mlýnech má šanci projít. 

Lidové noviny, 18. 11. 2000 
Mlýny zkoušely krychli, MF DNES, 18. 11. 2000 
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REKONSTRUKCE KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE 
(tzv. PALÁCE U HYBERNŮ) NA MUZIKÁLOVÉ DIVADLO 

Mezi největší dluhy pražské architektury patří důstojná rehabilitace kostelů a klášterů zrušených v dobé reforem 
císaře Josefa II. Mnohdy jde o stavby velice významné, ať již architekturou, kulturním významem, či urbanisticky 
důležitou situací. Vývoj posledních deseti let znamenal výrazné tlaky na ekonomické využití těchto většinou pozapo-
menutých staveb. Chvályhodnou snahu o návrat života do utilitárně přestavěných monumentálních prostorů však 
bohužel většinou provází jednoznačný požadavek rychlé ekonomické návratnosti vložených investic. Je proto logické, 
že namísto plné rehabilitace chrámových prostor dojde ke kompromisu, který často znamená další nevhodné zásahy 
do těžce zkoušeného organismu historické stavby. Nejlepším příkladem dokonale zkarikované rehabilitace je přestav-
ba staroměstského kostela sv.Michala. Bývalý farní kostel byl naprosto degradován, a to jak stavebně, tak významo-
vě. V tomto případě lze říci, že alespoň v duchovním ponížení kostela naše epocha bezpečně předstihla čin rasantního 
reformátora. 

Rekapitulace případu 
Rekonstrukce zrušených kostelů jsou bedlivě sledovány 
veřejností odbornou i laickou. Případná rehabilitace dáv-
no zničeného kostela je všeobecné vnímána jako čin zá-
služný a pozitivní. Je smutnou realitou, že tato veřejná 
podpora mnohdy zakryje velice vážné poškození samé 
podstaty kulturní památky. Nezasvěcený pozorovatel ne-
může pochopitelně znát míru dochování bývalé sakrální 
stavby, která bývá často větší, než se zdá. To nahrává 
zájmům nekulturních investorů, kteří mohou při troše 
šikovnosti a patřičně ostrých loktech provést jakékoli sta-
vební úpravy dle momentálního podnikatelského zájmu, 
aby byli na konci oslaveni jako zachránci a spasitelé 
národního kulturního dědictví. 

Mezi akce tohoto druhuje bohužel třeba zařadit i pro-
bíhající přestavbu bývalého raně barokního kostela Ne-
poskvrněného početí Panny Marie, dnes paláce U Hyber-
nů, na muzikálové divadlo. Při této "rekonstrukci" byla 
až po základy zbořena zhruba čtvrtina dochovaného zdi-
va kostela, přesněji řečeno oba pilíře vítězného oblouku 
s přilehlými poli presbytáře a transeptu chrámu. Demo-
licí barokních zdí a kleneb bylo rozšířeno budoucí jeviště 
divadla a získán prostor pro jeho provaziště. Část stavby 
je nové zastřešena železným krovem s vloženými podlaží-
mi, který nahradil původní krov dřevěný. Tyto brutální 
stavební úpravy byly zřejmě v plném rozsahu povoleny 
změnou stavebního povolení, schválenou kromě staveb-
ního odboru obvodního úřadu Prahy 1 i Pražským ústa-
vem památkové péče a odborem památkové péče Magis-
trátu. 

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, postave-
ný v letech 1653-59 Carlem Luragem, patřil mezi nejvý-
znamnější chrámy raně barokní Prahy. I přes následnou 
přestavbu na klasicistní celnici v letech 1811-13 byly za-
chovány všechny klenby a množství architektonických 
prvků interiéru chrámu. Celistvý barokní interiér chrá-
mu zachytila unikátní fotografie ze čtyřicátých let tohoto 
století, kdy byl objekt přestavován na výstavní síň. 

Lze říci, že výchozí podmínky pro rehabilitaci kostela 
byly i přes značnou zchátralost stavby v podstatě ideální. 
Objekt byl a je ve vlastnictví Ministerstva kultury, což při 
troše dobré vůle mohlo zajistit jeho adekvátní kulturní 
využití. Podivný přístup vlastníka se však ukázal již na 
počátku 90. let, kdy byl palác u Hybernů spolu s domem 
U Černé matky Boží zastaven Komerční bance jako ná-
hrada za zkrachovalou státní loterii Lotynka. Značným 

Historická fotografie kostela, pořízená ve 40. letech, 
s dodatečným vyznačením odbourané části 

úsilím státu se podařilo objekt získat zpět, aby byl ná-
sledně pronajat firmě Musical s r.o., která hodlala palác 
přestavět na zmíněné muzikálové divadlo. 

Projekt přestavby vypracovali architekti Miloslav Heř-
mánek a Vojtěch Obadálek. Ve svém pojetí byl ke stávají-
cím historickým konstrukcím velice citlivý - jeviště umís-
til do bývalého chóru, který bez stavebních zásahů poskytl 
plochu 10x10 metrů a kromě všech kleneb zachovával 
i historický krov kostela. Tento projekt získal bez větších 
potíží kladná stanoviska orgánů památkové péče a ná-
sledně i stavební povolení. 

Krátce po zahájeni stavby podal investor žádost o po-
volení změny stavby před jejím dokončením. V ní poža-
doval mimo jiné výměnu původního dřevěného krovu kos-
tela za nový, ocelový, a zejména pak možnost rozšíření 
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Současný pohled do lodi kostela přerušené částečnou 
demolicí 

Foto: Michal Patrný, říjen 2000 

jeviště, která je prý motivována standardním rozměrem 
kulis pro velké světové muzikály, jež hodlá budoucí diva-
dlo provozovat. Tyto požadavky byly akceptovány jak pa-
mátkovými orgány (za PÚPP schválil bývalý ředitel Pirkl), 
tak stavebním odborem Prahy 1, kteiý změnu v říjnu 1997 
povolil. Toto povolení obsahuje charakteristiku navrže-
ných změn a úpravy jeviště jsou zde popsány jako"dispo-
ziční rozšířeníjeviště odbouráním části pilíře s klenebním 
pasem", přitom tato "změna stavby bude provedena podle 
dokumentace ověřené v řízení o této změně". 

Stanovisko Klubu 
O této změně stavebního povolení se Klub Za starou Pra-
hu dozvěděl bohužel až dva roky po té, co byla vydána. 
Jistou naději však skýtala skutečnost, že stavební práce 
byly krátce po povolení změny zastaveny a zmíněné ne-
vhodné úpravy tudíž nebyly realizovány. Vzhledem 
k zásadnímu a nevratnému charakteru navržených úprav 
a k trvající možnosti revize zmíněného rozhodnutí podal 
Klub Za starou Prahu podnět Ministerstvu kultury na 
přezkoumám stanoviska OPP MHMP v této věci. Minis-
terstvo následně sice konstatovalo, že zmíněné rozhod-
nutí OPP MHMP bylo zjevně vydáno v rozporu se záko-
nem, nicméně toto zrušeno nebylo, neboť "...zájem 
ochrany práv nabytých v dobré víře převažuje v tomto 

případě nad zájmem na dodržení zákonnosti napadené-
ho rozhodnutí", přičemž zároveň prý již uplynula dlouhá 
doba mezi vydáním stanoviska OPP MHMP a jeho napa-
dením Klubem Za starou Prahu. 

V červnu tohoto roku vydal Klub své stanovisko, ve 
kterém mimo jiné konstatuje, že "...úkolem rekonstrukce 
areálu s takto bohatou historií je všechny dochované prv-
ky pietně restaurovat, a nikoli pod záminku rozšíření ka-
pacity objektu či jeviště likvidovat. Vzhledem k tomu, že 
ke zmíněným demolicím ještě nedošlo, je poslední mož-
nost projekt upravit tak, aby nepoškodil jednu 
z nejvýznamnějších novoměstských památek. Stavba 
však byla pouze přerušena a bude v nejbližší době po-
kračovat. Apelujeme proto na všechny zainteresované 
orgány a instituce, aby učinili vše pro záchranu těchto 
cenných partií bývalého kostela." 

Stavební práce v kostele se znovu rozběhly v červenci 
2000. V této době byla již společnost Musical transfor-
mována do nové společnosti Hybemia, ve které má roz-
hodující podíl společnost Bonton. Vedení stavby převzala 
společnost Pragoprojekt, přitom původní architekti byli 
odsunuti do role poradců. Během několika týdnů byly 
realizovány úpravy které umožnila změna stavebního po-
volení. Náhodnému chodci se při pohledu do hlavních dve-
ří kostela otevřel dosud nevídaný průhled do nebe, neboť 
až realizace ukázala skutečný rozsah demolic, které na-
prosto přesáhly zjevně eufemistický obrat "odbourání části 
pilíře s klenebním pasem". Na tuto faktickou demolici 
chráněné kulturní památky reagoval Klub v říjnu podně-
tem stavebnímu odboru OÚ Prahy 1, který obratem od-
pověděl, že vše probíhá podle schválených plánů. Jinými 
slovy - plány, které byly povoleny, obsahovaly mnohem 
více, než jen rozšíření jevištního prostoru, přičemž tento 
nepoměr musel být zřejmý jak památkovým, tak staveb-
ním orgánům. 

Klub Za starou Prahu dále vyzval Odbor památkové 
péče Magistrátu, aby ve smyslu znění památkového zá-
kona požadoval navrácení památky do původního stavu, 
což konkrétně znamená opětné vyzdění ztržených pilířů 
a kleneb včetně obnovení zaniklých architektonických 
detailů. Proti likvidaci památky podal rovněž protest 
k památkové inspekci Ministerstva kultury pracovník 
Ústavu dějin umění Akademie věd ČR PhDr. Pavel Vlček, 
přičemž inspekce zareagovala podobně jako stavební od-
bor Prahy 1 - vše prý probíhá podle schválené dokumen-
tace, k porušení zákona tudíž nedošlo. Korespondence 
v této věci bude nepochybně dále pokračovat a její pří-
padné výsledky budou uveřejněny v příštím Věstníku. 

Současná situace 
V současné době se zdá, že stavba je z finančních důvo-
dů utlumena. Lze očekávat, že poškozené odhalené a ne-
zastřešené zdivo bez konzervace bude během zimních mě-
síců dále poničeno, což bude pravděpodobně znamenat 
jeho další demolice. Celý tragický případ je čítankovou 
ukázkou několika osvědčených postupů, které pomáhají 
prosadit nevhodné zásahy do Pražské památkové rezer-
vace: První studie rekonstrukce a následný projekt pro 
stavební povolení naprosto vyhovují požadavkům památ-
kové péče. Krátce po jeho schválení je podána žádost 
i změnu stavby před dokončením, která ukáže skutečné 
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investorovy záměry - v tomto případě vybourání prostoru 
jeviště, výstavba mohutného provaziště a vestavba míst-
ností do prostoru půdy. Mimochodem - tyto požadavky 
musely být odpovědným orgánům zřejmé již od počátku, 
neboť kostel postrádá Jakékoli zázemí a muzikálové diva-
dlo bez provaziště je prostě nesmysl. Tato změna projde 
památkovými orgány bez zásadních připomínek (přičemž 
cestu na PÚPP připravil neblaze proslulý ředitel arch. Pir-
kl) a stavební odbor ji rovněž akceptuje. Jistě jen náhodou 
pak zapomene do oficiálního povolení změny popsat sku-
tečný rozsah úprav, což má za následek i vlažnou reakci 
Ministerstva kultury, které pochopitelně nemá o rozdílu 
mezi plány a textem povolení ani tušení. Výsledkem je pak 
demolice barokního kostela, která nemá v Pražské památ-
kové rezervaci obdoby. 

Je v bytostném zájmu autority pražské památkové péče, 
aby celý případ nevyzněl do prázdna. Za povolení demoli-
ce jsou odpovědní konkrétní pracovníci PÚPP (Již odvola-
ný ředitel arch. Pirkl), OPP MHMP (stanovisko formulova-
la sama vedoucí odboru Mgr.Knížková) a stavebního 
odboru OÚ Prahy 1 (vyřídila Jana Hostanová, pověřená 
vedením odboru výstavby OÚ Prahy 1). Případ paláce u 
Hybernů značně zpochybňuje jejich kompetenci rozhodo-
vat o stavbách v Pražské památkové rezervaci, přičemž 
některé kroky vyvolávají dojem nedbalosti (záměna čísel 
popisných, kdy většina závazných stanovisek na kostel 
čp.3-n je označena čp. 1037-n, což je číslo sousedního kláš-
tera) či dokonce záměru (vedoucí OPP MHMP neinformuje 
o povolení změny příslušného referenta, který posléze 
v dobré víře tvrdí v oficiálním dopise OPP MHMP, že odbor 
žádnou změnu neprojednával; pracovnice stavebního od-
boru Prahy 1 odbude v závazném povolení demolici čtvrti-
ny kostela lakonickou a neadekvátní větou o ztržení jed-
noho pilíře s klenebním pasem). 

V co nejkratší době je nutné znovu vystavět kopii ztrže-
ných částí kostela; k prosazení tohoto precedentního kro-
ku je třeba součinnosti všech orgánů památkové péče i 
Ministerstva kultury, které by jako vlastník objektu mělo 
mít na nápravě věcí největší zájem. Ve věci rekonstrukce 

paláce došlo k jasnému pochybení státních orgánů. Mo-
rálním viníkem je však bezpochyby investor, který doká-
zal svou nekultumost a schopnost prosadit své záměry 
na úkor historické památky. A to je u společnosti, která 
se honosí svým kulturním posláním, na pováženou. 

ZAMÝŠLENÝ PRODEJ KOSTELA PANNY MARIE USTAVIČNÉ POMOCI 
A SV. KAJETÁNA V NERUDOVĚ ULICI NA MALÉ STRANĚ 

V srpnu roku 2000 byla pražská kulturní veřejnost nemile překvapena záměrem pražského arcibiskupství prodat 
kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé Straně v Praze. Nutnost prodeje kostela 
byla zástupci církve v tisku argumentována zejména špatným technickým stavem objektu, který údajně vyžaduje 
desítky milionů na nutnou rekonstrukci, a jeho nadbytečností z hlediska pastorace. 

Rekapitulace případu 
První neoficiální zprávy o chystaném prodeji kostela do-
stal Klub Za starou Prahu v červenci. Vzhledem k závaž-
nosti těchto zpráv se Domácí rada rozhodla požádat dopi-
sem o informace Arcibiskupa pražského a Primase českého 
Miloslava Kardinála Vlka. V dopise ze dne 26.7.2000 se 
konstatuje, že „... členové Klubu Za starou Prahu jsou 
vážně znepokojeni zprávou, týkající se chrámu PMarie 
Ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici na Malé 
Straně. Dle těchto, dosud nepotvrzených informací, má být 
tento chrám odsvěcen a prodán, neboť je údajně považo-

ván pro potřeby církve za nadbytečný. Tyto zprávy vy-
volalijak mezi členy Klubu Za starou Prahu, tak i mezi 
širší odbornou veřejností značné obavy o osud jedné 
z nejvýznačnéjších památek pražského vrcholného ba-
roka, vystavěné v letech 1691-1717 významnými archi-
tekty J. B. MatheyemaJ. B. Santínirn Spolus umělecky 
neméně hodnotným zařízením a výzdobou interiéru tvo-
ří tento chrám jedinečný celek, jehož jakékoliv narušení 
by znamenalo nenahraditelné ztráty. Proto byl také včet-
ně veškerého mobiliáře prohlášen kulturní památkou ve 
smyslu zákona o státní památkové péči č.20/87 Sb. 

Půdorys kostela na plánu 
z konce 18. století 
s dodatečným vyznačením 
odbourané části. 
(Historické materiály k publikováni 
poskytl PhDr. Pavel Vlček 
z ÚTDU AV ČR) 

Richard Biegel 
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Obracíme se proto na Vás, Vaše Eminence, 
jakožto na nejvyšší církevní autoritu v zemi, 
se zdvořilou žádostí o objasnění a případ-
né vyvrácení těchto informací. Ktub Za sta-
rou Prahu doufá, že nejsou pravdivé a že 
Vy, jakožto arcibiskup pražský nepřipustí-
te znesvěcení a případné ohrožení jednoho 
z nejkrásnějších chrámů pražských, patří-
cího ke kulturnímu a duchovnímu dědictví 
naší země." 

Na tento dopis arcibiskup ani jeho úřad 
nijak nezareagovali. Klub Za starou Prahu 
proto vydal na počátku srpna své stano-
visko, ve kterém považuje zamýšlený pro-
dej kostela sv. Kajetána za „...velice vážný 
precedent, který budí oprávněné obavy o 
osud celé řady dalších církevních památek" 
Klub přitom ....chápe Jlnanční náročnost 
údržby těchto památek a obtíže při obsta-
rávání prostředků k jejich zabezpečení 
Nedomnívá se však, že by prodej kostelů a 
dalších církevních památek byl řešením 
těchto problémů. Zrušení a prodej Jimgují-
cího a hodnotně zařízeného kostela na jed-
né z hlavních ulic historické Prahy je čin více 
než nerozvážný, který může poškodit po-
věst a autoritu katolické církve." 

Známé malebné průčelí kostela zvaného 
lidově U Kajetánů na stoupajícím svahu 
Nerudovy ulice. 

Foto: autor neznámý kolem r. 1910 

V polovině srpna se pak téma prodeje kostela stalo jed-
ním z témat publicistického pořadu Fakta na ČT 1. 
V reportáži zástupci arcibiskupství potvrdili záměr pro-
deje kostela, samotný arcibiskup však tuto skutečnost 
popřel. Stanovisko Klubu bylo dále prezentováno na tis-
kové konferenci, která se konala 12. října 2000 při příle-
žitosti vydání nového klubovního věstníku. Vítanou opo-
rou stanoviska Klubu bylo na této konferenci vystoupení 
ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK doc. Mojmíra 
Hoiyny. 

Počátkem října vyzvalo sedm vědeckých a kulturních 
institucí - Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav dějin 
umění AV ČR, Akademie výtvarných umění, Klub Za sta-
rou Prahu, Česká uměleckohistorická společnost. Muse-
um hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Pra-
hy - dopisem pražského arcibiskupa kardinála Miloslava 
Vlka, aby znovu posoudil vážnost situace. Podle jednot-
ného mínění výše zmíněných institucí by arcibiskupství 
mělo od záměru prodeje ustoupit. 16. října vydává arci-
biskupství své oficiální stanovisko k celému případu, se 
kterým se však Klub má možnost seznámit až na infor-
mativní schůzce, na níž byli dne 28. 11. 2000 pozváni 
generálním vikářem dr. M. Slavíkem předsedkyně Klubu 
PhDr. Kateřina Bečková a ředitel Ústavu pro dějiny umě-
ní FF UK doc. Mojmír Hoiyna (viz informace PhDr. Beč-
kovénastr. 11). 

Stanovisko Klubu 
Argumenty o špatném technickém stavu, uvedené jako 
důvod prodeje kostela, nejsou zcela jednoznačné a zará-
žející je i zřejmé nedocenění umělecké hodnoty objektu. 
Nedávná prohlídka stavby vynikajícím statikem Jindři-
chem Rinešem ukázala, že kostel je v dobrém stavebním 
stavu a nevyžaduje žádné zvláštní investice kromě nej-
běžnéjší údržby. Toto konstatování pak zcela odpovídá 
faktu, že kostel prošel před dvaceti lety velkorysou a kva-
litní rekonstrukcí spolu s nákladnou restaurací mobiliá-
ře. Jediným problémem je zde spodní voda, která může 
v budoucnu narušit zdivo stavby, nicméně v současné 
době nejsou na zdivu patrny ani vlasové trhlinky, natož 
pak statické narušení kostela. 

Umělecká hodnota stavby Je pak nesporná. Chrám 
Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána patří mezi 
nejvýznamnéjší pražské vrcholně barokní stavby. Vznikl 
v letech 1691-1717 pro pražskou kolej řádu theatinů. Jeho 
stavba se započala podle plánů Jean-Baptiste Matheye a 
dokončena byla pod vedením Jana Blažeje Santiniho -
Aichela. Bylo by velice těžké nalézt v Čechách konce 17. 
a počátku 18. století architekty významnější. J. B. Ma-
they, burgundský architekt vyškolený v Římě, přinesl 
v poslední čtvrti sedmnáctého století do Čech soudobý 
římský vrcholný barok, který se stal odrazovým můst-
kem české vrcholné barokní architektury. Osobnost 
Matheyova žáka, J. B. Santiniho-Aichela, pak jistě není 
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třeba podrobněji představovat; tento geniální filozof a ar-
chitekt, pokračovatel italských barokních velikánů Fran-
cesca Borrominiho a Guarina Guariniho, je symbolem 
české barokní gotiky a v evropském kontextu pak završe-
ním jedinečného barokního splynutí filozofie s architek-
turou. Důležitost pražského theatinského kostela pak 
navíc dokresluje skutečnost, že první návrh pro něj vy-
pracoval právě theatinský architekt Guarino Guarini. Plá-
ny tohoto kostela, ač nakonec pro nevhodné staveniště 
ve svahu nerealizované, zásadně ovlivnily tvůrce české 
radikálně barokní architektury, pražského architekta 
Kryštofa Dientzenhofera. Jejich přímou ozvěnu lze nalézt 
v půdorysu a zejména průčelí jeho nedalekého malostran-
ského chrámu sv. Mikuláše. 

Zmíněná nadbytečnost chrámu z hlediska pastorace 
pak svědčí jedině o katastrofálním vylidnění Malé Strany 
a Hradčan v posledních deseti letech, což je skutečnost, 
se kterou bychom se rozhodně neměli smiřovat. 

Poučení či varování ? 
Záměr církve zrušit a prodat významný pražský kostel 
znamená další významný posun v možném zacházení se 
sakrálními památkami v Cechách. V případě katastrofic-
kého scénáře (kostel zakoupí společnost, která pod zášti-
tou kulturního využití využije chrám k ryze komerčním 
účelům) by se Sv. Kajetán mohl stát podobným prece-
dentem, jakým byl před sedmi lety případ zrušeného, leč 
velice cenného kostela sv. Michala na Starém Městě, kte-
iý byl přestavěn na naprosto nekulturní St. Michael Mys-
teryShow. 

Celkový stav památkového fondu v české republice je 
neradostný a vzhledem k nízkým investicím do ohrože-
ných památek se neustále zhoršuje. Tato situace doléhá 
pochopitelně nejtíživěji na památky sakrální, které ne-
mohou přímo a rychle vrátit vložené prostředky na re-
konstrukci. V tomto kontextu se případ zamýšleného pro-
deje významného kostela v srdci Prahy jeví jako špička 
ledovce: kostelů s charakteristikou "pastorační nadbyteč-
nost" či "špatný technický stav" jsou v Čechách stovky, a 
to i těch nejvýznamnějších. V takovém případě by pak 
byl zamýšlený prodej kostela v Nerudově ulici posledním 
varováním a zároveň možným precedentem, neboť po pří-
padném prodeji kostela od Matheye a Santiniho v srdci 
Pražské památkové rezervace by nepochybně bylo možno 
prodat téměř jakýkoli kostel kdekoli v Čechách. I přes 
prvotní bohulibé a kulturní záměry by se časem z kostelů 
mohly stát nemovitosti s tržní cenou. V nedaleké budouc-
nosti by tak mohly namísto kostelů vévodit městům a 
vesnicím v lepším případě muzea a koncertní síně, 
v horším pak sklady, autosalony či obchodní domy. A není, 
bohužel, těžké uhodnout, čeho bude z tržního hlediska 
potřeba více. 

Česká krajina, ve své podstatě stále ještě barokní, je 
přímo formována obrovským množstvím kostelů. Ty tvoří 
po staletí její dominanty, a to kompoziční i duchovní. Tato 
hierarchie je respektována i v dnešní, byť ateizované spo-
lečnosti. Kostely představují památky nedocenitelné kul-
turní hodnoty, svědectví vývoje země a společnosti. Svou 
neměnnou funkcí, obrácenou k věcem, jež člověka pře-
sahují, tvoří jedno z mála přímých pout mezi současnos-
tí a minulostí. Pro věřící jsou domem Páně, pro ostatní 

místo pokory a meditace. Zánik jejich duchovní podstaty 
a přestavba na objekt s jinou funkci je proto ztrátou pro 
všechny. 

Katolická církev je veřejností vnímána jako morální 
autorita a strážce hodnot, které nepodléhají tržnímu tla-
ku moderní doby. Prodejem prvního kostela se církev této 
morální převahy dobrovolně vzdává. Je v zájmu celé spo-
lečnosti, aby k tomu nedošlo. Je-li situace tak vážná, že 
církev musí sáhnout k prodeji kostelů, je to problém nás 
všech. Řešit se však musí dříve, než dojde ke krokům 
nevratným a neodvolatelným. Netřeba zdůrazňovat, že 
prodej kostela v Nerudově ulici by byl jeden z nich. 

Richard Biegel 

Současná situace 
Jak bylo uvedeno v předchozích řádcích byla dne 28. listo-
padu 2000 k medializovanému problému osudu kostela 
v Nerudově ulici zorganizována na půdě Pražského arci-
biskupství schůzka, které se zúčastnili ze strany Arcibis-
kupství pražského P. ThDr. Michael Slavík, generální 
vikář, P. Ing. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro pastoraci, 
Ing. Karel Štícha, vedoucí odboru správy majetku, Ing. Petr 
Balažík, vedoucí ekonomického odboru, Mgr. Vladimír 
Koronthály, kancléř. Za oponující stranu byli pozvání 
doc. dr. Mojmír Horyna, ředitel Ústavu pro dějiny umění 
FF UK a dr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu. 

V dvouhodinové diskusi se představitelé církevní stra-
ny snažili rozptýlit obavy o možnosti prodeje kostela zá-
jemci, který by jej využíval nedůstojným způsobem, pře-
sto potvrdili snahu o jeho přenechání jinému subjektu. 
V prvé řadě podle zákona by však přicházela v úvahu 
nabídka k odkoupení státu. Teprve při jejím negativním 
vyřízení by byl hledán jiný zájemce, a to zejména mezi 
dalšími církevními institucemi (řeholními řády či dalšími 
církvemi). 

Mnoha nezpochybnitelnými konkrétními údaji se dále 
snažili organizátoři schůzky objasnit kontext neutěšené 
ekonomické situace církve, absenci prostor pro bohosluž-
by na lidnatých sídlištích na jedné straně a nadbytek 
kostelů ve vylidněném středu města. Zároveň zpochybni-
li zdánlivě výborný technický stav kostela poukazem na 
problémy se spodní vodou, které prozatím nejsou .pou-
hým okem" zřejmé, ale mohly by vést k ohrožení statiky 
objektu. 

Zástupcům „světské" strany pak byly adresovány vý-
čitky týkající se předčasné medializace případu, která 
vyzněla velmi jednostranné a nevýhodně pro církev. V této 
souvislosti přislíbila předsedkyně Klubu, že v klubovním 
Věstníku uveřejni nezkrácené stanovisko Pražského ar-
cibiskupství, což tímto činí. 

Stanovisko Arcibiskupství pražského z 16.10.2000: 

Ještě ke kostelu Panny Marie Matky ustavičné pomoci 
(zvaného U Kajetánů) v Praze 1 - Malá Strana 

V posledních dnech se opět aktivizuje mediální disku-
se kolem dalšího využití kostela v Nerudově uL, jenž je 
obecně znám pod označením „U Kajetánů". Tuto záleži-
tost chceme uvést na pravou míru. 

Informace o prodeji kostela Panny Marie Matky usta-
vičné pomoci (zvaného U Kajetánů) jsou nepřesné. Kostel 
je ve velmi špatném stavu (voda stékající ze svahu kostel 
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silně podmáčela aje ohrožena jeho statika), což je důsle-
dek nejen čtyřicetiletého zanedbáváni kulturního dědic-
tví ze strany státu za časů komunismu, ale i dosud nevy-
řešených majetkoprávních vztahů mezi církví a státem 
za posledních deset let 

Vzhledem k tomu že dotace státu jsou nedostatečné 
na vyrovnávání tohoto vnitřního dluhu, je nutné je směřo-
vat přednostně tam, kde se jedná o fungující a 
v pastoračním systému církve potřebný kostel To není 
tento případ: samotný kostel není v současností nutné 
držet pro pastorační účely. Demografické změny posled-
ních desetiletí vedly k přesunu pastoračních potřeb 
z vylidňujicích se center měst do rozsáhlých sídlištních 
oblastí (to není jen problém Prahy, ale řady evropských 
velkoměst), v nichž je nutné financovat výstavbu a pro-
voz objektů, které mají sloužit k pastorací 

Za takové situace jsme postaveni před otázku, jak na-
stalou situaci řešit Pokud bychom byli ekonomickým tla-
kem situace nuceni upustit od bohoslužebného využívání 
kostela a přenechat jej necírkevním účelům, pak jsme 
vázáni řadou církevních i státních předpisů Ze zákona o 
památkové péči plynou různá omezení v nakládání 
s nemovitým majetkem, který je současně kulturní pa-
mátkou. Jedním z nich je povinnost nabídnout takový 
majetek státu před jeho případným úplatným převodem 
na jiného vlastníka. Tato povinnost se vztahuje i na kos-
tel M Kajetánů"; pokud by nedošlo k nabídce státu, pří-
padná smlouva o úplatném převodu by byla od počátku 
neplatná ze zákona. I v případě bezúplatného převodu 
nebo pronájmu, u kterých zákon neukládá povinnost na-
bídnout objekt nejprve státu, jsme vázáni kanonickým 

právem, že nové užití kostela musí odpovídat jeho dosa-
vadní kulturní hodnotě a posvátrwsti místa, např. si lze 
představit, že by byl využíuánjako koncertní síň, či gale-
rie. 

Účelem dosavadního postupu bylo získat informace, 
zda je možno objekt i nadále udržovat, anebo zda je nut-
no uvažovat o jeho jiném způsobu využití Vzhledem 
k přísným zákonným podmínkám je nutno také získat 
seriózní informace o možných zájemcích včetnějejich před-
stav o způsobu jeho dalšího využití. Seznam potenciál-
ních zájemců bude nakonec předložen panu kardinálovi 
který ve věci rozhodne. Pokud by rozhodnutí, pana kardi-
nála směřovalo ke změně vlastnictví kostela, Je tento po-
stup podmíněn dle kanonického práva projednáním v 
dalších dvou poradních grémiích arcibiskupa pražského. 

Arcibiskupství pražské sije vědomo citlivosti celé otáz-
ky. Proto počítá s tím, že až bude rozhodnuto o dalším 
postupu v záležitosti dalšího využití kostela Panny Ma-
rie Matky ustavičné pomoci bude veřejnost informová-
na 

Zcela závěrem je třeba konstatovat známou pravdu, že 
všechno „zlé je přece jen pro něco dobré". Překvapivě bo-
hatá mediální odezva této kauzy donutila Arcibiskupství 
pražské k formulaci výše uvedeného stanoviska, v němž 
byly vysloveny určité záruky a přísliby. Budou-11 tyto sku-
tečně dodrženy a respektovány, což bude jedním z úkolů 
Klubu dále sledovat, neměly by se ty nejčeméjší (a snad 
ani ty černé) obavy z dalšího osudu „kajetánského" kos-
tela v Nerudově ulici naplnit. 

Kateřina Bečková 

CÍSAŘSKY MLYN V KRÁLOVSKÉ OBORE 
ANEB LABUTÍ PÍSEŇ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY 

Na první pohled se zdá být zbytečné, rozebírat minulé události kolem Císařského mlýna v době, kdy je již tato památ-
ka z převážné části zdevastována a zbývají z ní pouhé fragmenty původního stavu. Na straně druhé je ale třeba 
konečné pojmenovat konkrétní příčiny a viníky této devastace a jasně říci, kde se stala chyba. 

Rekapitulace případu 
Celý případ má kořeny v předlistopadové době. V druhé 
polovině osmdesátých let došlo k osudovému rozhodnutí 
přiřknout objekty Císařského mlýna protěžovanému pod-
niku „Art Centrum", který se zabýval mj. nákupem umě-
leckých dél z československých sbírek a jejich prodejem 
do ciziny. V Císařském mlýně měly být vybudovány de-
pozitáře - sklady takto vyčleněných předmětů. Na zemní 
práce spojené s vybudováním skladišt bylo tehdy vydáno 
platné stavební povolení. Projekt se po listopadu 1989 
zhroutil (jako první odmítlo splnit příkaz a vyčlenit 
k prodeji ze svých sbírek exponáty Uměleckoprůmyslové 
muzeum, Art Centrum však zůstalo a již jako akciová 
společnost „hospodařilo" v Císařském mlýně dále. V prů-
běhu roku 1990, kdy se většina lidí starala o novou spo-
lečnou budoucnost, postarala se společnost Art Centrum 
o budoucnost unikátní manýristické památky jednou pro-
vždy. V tichu, které poskytl odlehlý kout Královské obo-

ry, skrytý před zraky veřejnosti a odborníků, pokračovalo 
bourání klasicistních budov, bagrování a zemni práce na 
celé ploše mnohdy až na skálu, které definitivně odstra-
nilo cenné archeologické terény a porušilo statiku zby-
lých objektů. Ubourána byla dokonce část kopce nad grot-
tou, tedy pozemek v majetku hl. města Prahy, a narušena 
tak zde vyhlášená přírodní rezervace. Art Centrum, které 
po roce 1989 ztratilo hlavní náplň své činnosti, přesto po-
kračovalo dále v plundrování areálu jistě s cílem jeho jiné-
ho komerčního využití. Potýkaje se s nedostatkem financí, 
založilo o několik let později nástupnickou společnost EDE-
RA s.r.o., do níž vložilo jako nemovitý majetek právě Císař-
ský mlýn. Tato taktika je více než jasná. Nástupnická spo-
lečnost a její zástupci (ti samí lidé) nenesli právní 
odpovědnost za předchozí podnikání a zbědovaný stav pa-
mátky. Následující informace jsou vybrány z archivu Praž-
ského ústavu památkové péče a dokumentují vývoj přípa-
du od roku 1990 do současnosti. 
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Stav v březnu 1991. 
Fotoarchiv Státního 
ústavu památkové 
péče. 

leden 1990 
Pracovníci pražského střediska památkové péče (PhDr. 
Vodičková, Arch. Prix) shledávají prohlídkou na místě zá-
važné poškozování objektů, které měly být přitom v rám-
ci obnovy podle schválené projektové dokumentace SÚ-
RPMO zachovány - týká se to zvláště kulisové stěny grotty. 
Památkáři se bráni dvojím způsobem - jednak svolávají 
komisi odborníků pro statické zajištění objektu (ing. Fan-
tyš) a jednak podávají podnět odboru kultury NVP na ulo-
žení pokuty za poškození památky. 

Jako východisko z této neutěšené situace, zapříčiněné 
nedostatečnými finančními možnostmi investora se hle-
dá nové využití areálu. Najednání, konaném v březnu 
1990 za účasti zástupců majitele. Útvaru hlavního archi-
tekta (ÚHA), Pražského střediska státní památkové péče 
a ochrany přírody (PSSPPOP), Obvodního národního vý-
boru (ONV) bylo závěrem dohodnuto, že vlastník změní 
svůj záměr využití areálu a to na hotel. Zavazuje se pro-
jednat s pražským střediskem a ÚHA podmínky, za nichž 
je možné hotel v Císařském mlýně vystavět. Již tehdy 
patrně vlastník zamýšlí spojit se s finančně silným za-
hraničním partnerem. 

duben 1990 
Art Centrum se poněkud dotčené odvolává proti pokutě 
uložené odborem kultury NVP k Ministerstvu kultury ČR 
a tuto instituci zároveň žádá o přiznání příspěvku na ne-
využitou památku. 

únor 1991 
Stavba prokazatelně stagnuje a stávající objekty nejsou 
staticky zabezpečeny. Na tento stav upozorňuje Pražský 
ústav památkové péče. 

březen 1991 
Situace na staveništi se nelepší. Podle vyjádření arch. 
Dalibora Prixe ze Státního ústavu památkové péče (SÚPPJ 
„ současný zdevastovaný stav některých součástí areálu 
- konkrétně brány a komínku grotty - je prokazatelně 

V areálu jsou chráně-
ny tiři stavební prvky: 
brána [Její část 
na snímku vpravo), 
grotta (vlevo) 
á chodba či galerie 
(v pozadí a na dalším 
snímku). 

výsledkem zanedbání péče o památkově chráněný 
objekt a tudíž je naplněna skutková podstata odst 1 §9 
zák. 20/87". Ing. Kuba jako zástupce vlastníka, odpo-
vědný za stavbu, opakovaně ignoruje pokyny památkářů 
ke statickému zajištění staveb (požadavek obednění brá-
ny v průběhu stavby) a stavba stojí. Práce neprobíhají 
ze strany investora v souladu s vyjádřením památkářů. 

červen 1992 
K rukám starosty Obvodního úřadu Prahy 6 doručen do-
pis (9.6.), ve kterém Art Centrum ohlašuje záměr prodat 
Císařský mlýn a zároveň jej podle zákona č. 20/87 Sb. 
přednostně nabízí ke koupi městskému úřadu, do jehož 
kompetence památka spadá. Krátce předtím zahraniční 
partner odstoupil od spolufinancování projektu. Gene-
rální ředitel Art Centra v dopise uvádí, že nový vlastník 
převezme práva a povinnosti vázané k Císařskému mlý-
nu a rozestavěnou akci realizuje v původním rozsahu. 
Z odpovědi místostarosty Prahy 6 řediteli Art Centra 
vyplývá, že považuje ohlašovací povinnost vlastníka pa-
mátky za splněnou, ale že obvodní úřad se od dalších 
osudů památky distancuje, protože nemá prostředky, 
aby se mohl na akci spolupodílet. 

V téže době zjištěno šetřením referentů Pražského ústa-
vu (připiš ze dne 12. 6.), že v areálu provádi firma SAN-
GRIN stavební práce, objednané Ing. Květoslavem Kubou, 
bývalým vedoucím Art Centra. Při těchto pracech opět 
nejsou respektovány požadavky památkářů - dosud ne-
byly provedeny základní zabezpečovací tesařské práce. 
Pražský ústav proto dává podnět na zahájení správního 
řízeni ve věci uložení opatření podle části páté památko-
vého zákona č. 20/87 Sb. (první pokuta ve výši 30.000 
korun byla udělena zhruba před rokem). 

srpen 1992 
Snahy památkového ústavu ve věci Císařského mlýna 
vrcholily dopisem jeho ředitelky Mgr.Věiy Můllerové sta-
vebnímu úřadu OÚ Prahy 6 (ze dne 14.8., vyřizuje JUDr. 
Grecká). V dopise upozorňuje na pokračující devastaci 
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objektu a táže se, jaká opatřeni vlastníku uložil stavební 
úřad. Píše se zde, že při rekonstrukci objektu nebylo a 
není postupováno podle původního projektu, nebyly a 
nadále nejsou respektovány požadavky památkové péče: 
„Vsouvislosti s tím, si dovolujeme upozornit na ust. §15 
odst. 3 zákona č. 20/87 Sb., podle kterého lze za splnění 
určitých podmínek kulturní památku vy vlastnit V tomto 
případě je ta skutečnost, že vlastník zanedbává trvale 
své povinnosti a ohrožuje zachování kulturní památky, 
kterou již dnes prakticky zničil nesporná" Zdá se však, 
že ve skutečnosti podnět prokuratuře k přešetření záleži-
tosti podán nebyl. Alespoň o tom chybí doklady v doku-
mentaci Pražského ústavu památkové péče. 

červen 1993 
Odbor výstavby OÚ Prahy 6 svolává jednání dotčených 
orgánů přímo na staveništi v rámci vykonání státního 
stavebního dohledu, neboť zjistil, že stavební práce ne-
probíhají v souladu s vydaným stavebním povolením. 
Jednání, z něhož měl být pořízen zápis se měly účastnit: 
OÚ Prahy 6, Pražský ústav památkové péče, Ústav teorie 
a dějin umění AV ČR, Odbor památkové péče Magistrátu 
hl.m.Prahy a Odbor památkové péče Ministerstva kultu-
ry ČR. 

červen 1994 
(7. 6.) OÚ Prahy 6, konkrétně odbor územního rozvoje a 
odbor výstavby, posoudil předloženou studii na rekon-
strukci a dostavbu Císařského mlýna na hotel (financo-
vanou spol. EDERA s.r.o.), se kterou souhlasí za násle-
dujících podmínek. K územnímu řízení budou předloženy 
doklady o majetkoprávním vyrovnání mezi Art Centrem a 
společností EDERA a ve studii budou .zohledněny frag-
menty původního objektu". Současně bude zpřístupněn 
interiér grotty pro veřejnost - v té souvislosti bude na 

návrh Pražského ústavu památkové péče požadováno 
doplněni terénu ve spojnici grotta - kopec. 

PÚPP v podstatě studii vítá jako šanci na záchranu 
Císařského mlýna, požaduje však sestavit kalkulaci ná-
kladů na obnovu grotty, která je v majektu hl. města Pra-
hy (po ubourání mladší budovy se objevila její kulisová 
průčelní stěna). Památkáři rovněž požadují hloubkový 
stavebně historický průzkum, který byl v té době skuteč-
ně proveden Ing. J. Mukem. Výsledek jednání se jeví jako 
kompromis památkových nároků - projekt alespoň za-
chovává historickou kompozici areálu s Jeho prvky a po-
čítá s opětným doplněním kopce nad grottou. Ponechme 
stranou některé aspekty projektu, které by za normál-
ních okolností, kdy se nejedná o bytí či nebytí památky, 
byly neslučitelné s její památkovou podstatou. Například 
zřízení kruhového bazénu uprostřed dvora a zahrady 
v místech, kde byl předtím matčinou investorskou spo-
lečností zničen původní rudolfínský bazén se zahradou, 
včetně archeologických terénů, může působit poněkud 
jako výsměch. 

listopad 1994 
Odbor památkové péče magistrátu vydává závazné sta-
novisko ke studii pro územní rozhodování ve věci rehabi-
litace areálu Císařského mlýna a výstavby hotelu.V tomto 
stanovisku (18.11.) se odbor v podstatě ztotožnil se sta-
noviskem PÚPP. Ve stanovisku se uvádí: „ předností stu-
die je záchrana a vkomponování fragmentů dochovaných 
historických objektů do novostavby a jejich nové uplat-
něni v rámci hotelového komplexu". Ke studii hlavního 
průčelí nemá odbor námitek, na návrh Pražského ústavu 
památkové péče (K Ksandr) však navrhuje přeřešit vnitř-
ní dvůr, zejména terasovité odstupňování balkonů, velké 
nečleněné plochy skel v oknech a prosklenou stěnu 
v přízemí. 
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Přes vydaná závazná stanoviska se však dále nic nedě-
je a vlastník nemá prostředky a snad ani vůli projekt fy-
zicky realizovat. 

srpen 1997 
Německý' historik umění, specialista na rudolfínskou éru, 
Jurgen Zimmer publikuje v časopise Kunstchronik (Mo-
natsschrift fůr Kunstwissenschaft Museumswesen und 
Denkmalpflege, Nurngerg, 50.Jahrgang, August 1997, 
Heft 8) apelativní text jako ohlas na slavnou pražskou 
rudolfínskou výstavu s názvem .Rudolf Il.und Prag ....und 
die Kaisermůhle?". Podle něj nepochopitelně již pražští 
památkáři i laici dávno rezignovali na osud této památky 
„s pečetí velké architektury". O této kauze se v Praze už 
radši nemluví a její příčiny nutno hledat v majetkopráv-
ních vztazích. Současný osud Císařského mlýna je o to 
smutnější, že v minulosti tato památka mnohokrát posti-
žená živelnými i válečnými pohromami vždy dokázala být 
znovu obnovena. 

V rámci koncepce výstavy bylo podle něj nesprávné, že 
se prezentovala ve Stromovce pouze tzv. Rudolfova štola 
jako jakási .náhražka" za mnohem zajímavější objekt Cí-
sařského mlýna. Tím celý případ dostává rozměr meziná-
rodní ostudy. 

červenec 2000 
Odbor památkové péče magistrátu (17. 7.), podepsána 
Mgr. J. Knížková, dává na vědomí Pražskému ústavu pa-
mátkové péče, že zahájil proti odpovědnému subjektu 
správní řízení o uložení opatření § 10 odst.4 zák. 20/87 
Sb.o státní památkové péči ve věci Císařského mlýna, 
nebof tento chátrá a není řádně udržován. Žádá tímto 
Pražský ústav památkové péče o odborné vyjádření, kte-
ré bude jedním z podkladů pro správní rozhodnutí ma-
gistrátního odboru památkové péče. Tak se celá záleži-
tost znovu rozviřuje, ale zdá se, že opět v zajetých kolejích, 
které nikam nevedou. Stanovisko, které mapuje aktuální 
stav objektů Císařského mlýna vypracoval za Pražský 
ústav památkové péče Vit Matas. Toto stanovisko bylo 
zasláno na vědomí Klubu Za starou Prahu az jeho pod-
nětu začala domácí rada Klubu shromažďovat výše uve-
dené materiály. 

Stanovisko Klubu 
Od základu pochybené bylo rozhodnutí přiřknout tak vý-
znamnou památku společnosti Art Centrum pro stavbu de-
pozitářů (nejednalo se v podstatě o nic jiného, než o přímé 
komerční využití stavebního pozemku). Stavební povoleni 
vydané na bourací a zemní práce před stavbou nových hal, 
prováděné bez dozoru archeologů a památkářů .legalizova-
lo" zánik unikátního historického souboru. Nesprávné bylo 
i majetkové rozdělení původem jednotného areálu - část 
pozemku s grottou zůstala v majektu Magistrátu hl.města 
Prahy. Majetkové rozděleni tříští i odpovědnost za osudy 
Jednotného souboru. V době po roce 1989, kdy Art Cent-
rum ztratilo hlavní náplň své činnosti a stálo bezradně nad 
problémem nového využití areálu, měly do hry vstoupit státní 
orgány - zvláště spoluvlastník Magistrát hl.města Prahy a 
Obvodní úřad pro Prahu 6. A v okamžiku, kdy vlastník zce-
la prokazatelně demonstroval nedostatek peněz a nechuť 
byť i jen k základnímu zajištění staveb, jejichž chátrání rychle 
pokračovalo, mělo se neprodleně přistoupit k řízení o vy-
vlastnéní památky. Čas zde vlastně dokonale .hraje" pro 
majitele - ten nemá prostředky na opravu a tak vyčkává a 
snad nechává objekty i záměrně chátrat, aby po nějaké době 
musel být pozemek zcela sanován, zbaven památkových 
objektů a mohl být znovu stavebně využit. Tentokrát ovšem 
již bez jakéhokoli břemene památkově chráněných objektů. 
Jedná se tak o jasný případ spekulace se stavebním pozem-
kem a způsob .uložení peněz". Je nasnadě, že opakované 
ukládání směšně velkých pokut v rámci správního řízení 
situaci neřeší. Domníváme se, že jediným řešením Je podání 
návrhu na vyvlastnění památky, které je v tomto případě 
více než opodstatněné. A to co nejdříve, dokud je vůbec ješ-
tě co v Císařském mlýně chránit. V případě, že by nebylo 
dosaženo vyvlastnění památky, bylo by třeba uvažovat o zá-
chraně grotty a vstupní brány jejich přenesením na jiné místo 
ve Stromovce (zvláště grotta by se dala poměrně snadno se-
stavit znovu). Je však nutné zdůraznit, že se jedná o nouzo-
vé řešení, které ochuzuje památku o její podstatnou sou-
část a to jedinečnou přírodní scenerii a genius loci, který 
byl vybrán samotným císařem Rudolfem II. 

Domácí rada připraví v tomto smyslu podněty a o dalším 
vývoji kauzy bude členy Klubu informovat v příštích číslech 
Věstníku. Kateřina Hanzlíková 

(ve spolupráci s PhDr. Helenou Čižtnskou, 
Karlem Ksandrem a Vítem Matasem). 

CÍSAŘSKÝ MLÝN - MINIMUM Z HISTORIE 

Pražané a milovníci staré Prahy, kteří neznáte Císař-
ský mlýn v Bubenči, navštivte jej co nejdříve. Tato uni-
kátní památka na Prahu magickou, místo, které císař 
Rudolf II. vybavil architektonickými hříčkami a vodními 
díly podle svého vkusu a kam utíkal před svými vladař-
skými povinnostmi, totiž propadá nenávratně zkáze. 

Mlýn v Císařské oboře v Bubenči získal Rudolf n. roku 
1584. O jeho připojení k oboře však usiloval již předtím 
neúspěšně Maxmilián II. Císařský mlýn, který se budo-
val asi od roku 1589 představoval ojedinělý soubor ma-
nýristických staveb, zahradní architektury a vodních děl, 
sloužící kratochvíli císaře, jejichž přesný smysl a účel je 
zahalen rouškou tajemství. K čemu například sloužila 

umělá jeskyně (grotta) vyhloubená ve stráni nad mlýnem, 
vyzděná z mohutných pískovcových kvádrů? Mystický 
prostor, ne nepodobný hrobce, byl sklenut kamennými 
kvádry až do samého vrcholu, kde byl ponechán jen malý 
otvor, kudy proudí dovnitř světlo. V centru býval podle 
dobových pramenů vybaven jakousi nádrží či fontánou, 
napojenou na místní vodárnu. V 18. století se rozšířil 
mylný názor, že se jedná o .lázeň krále Matyáše" a proto 
ji dal podnikavý majitel - mlynář Holeček vybavit deseti 
vanami pro výletníky přicházejícími do Stromovky. Další 
součástí původního areálu byl vyzděný obdélný bazén 
obehnaný balustrádou, snad sloužící k chovu vzácných 
ryb, na jehož hladině plul dřevěný altán s vodotryskem. 
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A. Puchema: Císařský 
mlýn jako romantické 
výletní místo, 
kolem r. 1820 

Bazén byl vsazen do úpatí svahu a lemován tak ze dvou 
stran přírodními skalními stěnami. Všechny články are-
álu byly pak navzájem propojeny chodbou s otevřenými 
arkádami - řekli bychom krytou promenádou - ze které 
vedly jedny dveře přímo do obory, ven do volné přírody a 
druhé do staré mlýnice. 

Celý soubor Císařského mlýna, v půvabném spojení 
architektury, vody a zahrady s volnou přírodou, vykazuje 
podle M.Vilímkové dobové ovlivnění antickými myšlen-
kovými vzory, konkrétně inspiraci římskými vilami (Had-
riánova vila vHvoli). Bylo to letní sídlo čistě soukromého 
rázu, kde se neodehrávaly dvorní ceremoniály ani okáza-
lé přijímání cizích návštěv. Spíše bychom jeji intuitivně 
spojili s ovzduším romantismu o dvě sté let později, kdy 
neklidná duše moderního člověka hledá klid v souznění s 
přírodou a nalézá inspiraci v nezkaženém venkovském 
prostředí - jak jinak vysvětlit zapojení starého mlýna do 
manýristického komplexu. Historické zprávy hovoří o tom. 

že „Jeho Milost často bez všech průvodčích docházela 
z obory do štěpnice bavit se chytáním sýkor, ajindy zas 
pěšky se procházeje,ježto místojest na jedné straně ob-
klopeno zdí, na druhé vodou až do mlýna zavítal a tam u 
rybníčku vyzděného, kdež v čisté pramenité vodě byli 
chováni pstruzi a jiné vzácné ryby, svou kratochvíli měl" 
(Schottky, II, 1832). 

Císařský mlýn je však spojen ještě s jedním výlučným 
umělecko-řemeslným odvětvím pěstovaným na dvoře Ru-
dolfa II. Při mlýně byla záhy zřízena brusírna drahých ka-
menů, ve které ve třicátých letech působil slavný Dionysio 
Miseroni a později také jeho synové. Právě zde tedy vznika-
ly umělecké práce ze skla a polodrahokamů jako broušené 
vázy či intarzované nábytkové desky, jak je dnes můžeme 
obdivovat ve zvláštním oddělení Vídeňského Uměleckohis-
torického muzea. Žánrový výjev z dílny rodiny Miseroniů, 
zachytil mistrovským způsobem roku 1653 Karel Škréta 
na obraze, který nyní vizí v Pražské Národní galerii. 

V každém případě Císařský mlýn 
nebyl letohrádkem v běžném smys-
lu slova, takový již ostatně jeden cí-
sař v oboře měl (pozdější Místodrži-
telský letohrádek nad Stromovkou). 
Ať ták či onak ojedinělostí účelu, 
pro který byla zbudována, jedná se 
o architekturu zcela mimořádnou. 
Zanikne-li, spolu s ním zanikne i 
jediný příklad svého druhu. 

lerfťoi Ay J"'>imz ZwwrA-SWvi vt 

A. Gustav, J. Berka: Císařský 
mlýn jako malebná předměstská 
usedlost, kolem r. 1810. 
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CIBULKA - SMUTNÁ ZPRÁVA O CHÁTRÁNÍ 

Empirová usedlost Cibulka s rozsáhlým, dnes zcela zpustlým parkem 
s několika romantickými stavbami, dnes propadá nezadržitelné zkáze. 

Postavil ji po roce 1817 poslední panující pasovský kníže - hrabě 
Leopold Thun - vypuzený císařem Napoleonem do pražského exilu, 
kde uprostřed přírody dožil v klidu své stáří. (Monumentální pomník 
biskupa Leopolda Thuna, který podle návrhu Václava Prachnera mo-
deloval Dominik Zafouk a který odlity v roce 1830 Komárovské železár-
ny, dominuje středu Malostranského hřbitova.) 

Ještě koncem padesátých let byly všechny objekty Cibulky i přes 
zanedbanou údržbu v poměrně dobrém stavu, jak jej zachytil několika 
fotografiemi při klubovní procházce arch. Hnilička. Areál Cibulky byl 
totiž tehdy ohrožen předimenzovaným záměrem vybudovat v její blíz-
kosti velký sportovní areál s umělou sjezdovkou a skokanským můst-
kem. Projekt se naštěstí neuskutečnil, ale zájem Klubu o historickou 
hodnotu Cibulky, která v té době byla téměř zapomenutou předměst-
skou lokalitou přiměl památkáře alespoň k nejnutnější opravě a kon-
zervování několika plastik na balustrádě terasy. Dočkal se i čínský 
pavilon, zejména uvolněné zábradlí schodiště. Sloužil pak i nadále ve-
řejnosti jako vyhlídka do motolského údolí. Klub rovněž upozornil na 
staticky narušené dřevěné sloupy antikizujícího Dianina pavilonu ohro-
žující možným pádem kopule cennou plastiku. Budova malého zámeč-
ku využívaná k bytovým účelům byla později předána státnímu filmu, 
snad jako depozitář. 

Současný stav Cibulky je žalostný. Okna v přízemí byla zazděna, 
v patře jsou zotvírána a uvolněna z rámů, takže při dešti do místností 
zatéká. Střechy byly asi před několika lety opraveny, dosud jsou patr-
ná místa s vyměněnou krytinou, většinou jsou však střechy chráněné 
provizorně dehtovým papírem. Věžička zálmečku má dokonce odtrže-
nou část bednění a je na svém vrcholu zcela otevřena. Půvabná polo-
postava vrátného v životní velikosti z dílny V. Malínského umístěná ve 
slepém okně u vstupní brány zmizela. Zůstal jen poškozený parapet, 
na kterém spočívala. Zachránili ji včas památkáři a uložili do bezpečí 
depozitáře nebo snad zdobí letní sídlo uměnímilovného chalupáře? Ku-
podivu krom patrového čínského pavilonu, stojícího na okraji srázu, 
jsou ostatní romantické stavby bývalého parku ve slušném stavu. Slou-
py a kopule, na jejichž chatrný stav Klub před více než čtyřiceti lety 
upozornil, zmizely, ale socha bohyně Diany je téměř nepoškozena. Jen 
její povrch kryje zelený potah mechu, který dokonale maskuje umělec-

ké dílo pražského empíru na pozadí hustě 
zalesněného terénu. Vůbec je celý svah sil-
ně podmáčen četnými prameny vytvářející-
mi malé potůčky, které směřují do motol-
ského potoka. Vlhké klima přispívá 
k bujnému růstu vegetace, jejíž plochy se 
v posledních desetiletích stále rozšiřuje. 
I umělá zřícenina, tzv. Dantovo peklo, 
s torzem hradní věže sloužící jako vyhlídka 
z terasy středověkého cimbuří, je téměř ne-
poškozena. Zrezavělé mříže a zábradlí má 
na svědomí jen čas a lidská lhostejnost. 
Věž je přístupná po vnějším schodišti a 
i přes vysoké stromy umožňuje přehlédnout 
velkou část protilehlého svahu půvabné 
kotliny. Přilehlá budova bývalé myslivny 
s gotizujícím dekorem je využívána pracov-
níky lesního hospodářství. 

Historické snímky kolem r. 1910 

Cibulka by si jistě zasloužila lepší osud. 
Ještě před půlstoletím byla na okraji perife-
rie města, které se mezitím roztáhlo až 
k Řepům a Třebonicím. Dnes spolu s při-
lehlými tenisovými kurty může opět sloužit 
k rekreaci obyvatel nových městských částí 
na západním okraji Prahy. Doba empiru a 
romantismu vtiskla Cibulce charakteristic-
ké znaky stavebního a krajinářského život-
ního stylu první poloviny 19. století, který 
v dnešní přetechnizované a uspěchané době 
je stále přitažlivějším tématem návratu 
k přírodě u mladé a střední generace 
z přelidněných velkoměst. 

Zdeněk Dušek 
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ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NA NOVÉ SPOJENÍ 

Od září do listopadu 2000 probíhá obnovené řízeni na 
Nové spojení z WÚsonova nádraží na sever po vysokém 
mostě na Florenci do svou souběžných tunelů pod hřbe-
tem Žižkova. Úsilím Klubu se podařilo zrušit předešlé 
územní rozhodnutí, nebof do demolic se zahrnovaly úpl-
ně zbytečně domy navržené k památkové ochraně. 

Investor ani ostatní účastníci řízení nijak nereagovali 
na hlavní námitky Klubu, že se jedná o stavbu již myš-
lenkově překonanou, monstrózni a naprosto necitlivou 
k Pražské památkové rezervaci, navíc upevňující pozici 
Wilsonova nádraží jako jediného hlavního nádraží Prahy 
a středních Čech se všemi negativními vlivy na perspek-
tivu dalšího chránění památkové rezervace. 

O schopnostech účastníků řízení posoudit navrženou 
stavbu svědčí to, že posuzuji dokumentaci, v níž chybí 
jakákoliv kresba, která dokumentuje prostorové působe-
ní železničního mostu, jenž výškou a délkou přebijí most 
severojižní magistrály přes Masarykovo nádraží. Podle vy-
hlášky 132/1998 Ministerstva pro místní rozvoj je přede-
psáno v § 3 (4) předkládat podle předpokládaných účin-
ků stavby další podklady, ze kteiých musí být dostatečné 

zřejmé zejména architektonické a urbanistické začlenění 
stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení. 

Je nezbytné, aby investor předložil tyto podklady 
v dostatečně podrobné podobě. Podle nich bude možné 
posoudit, jaký dopad bude mít stavba na prostředí, ob-
klopené památkovou rezervací, památkovými zónami a 
kopcem Žižkovem. 

Klub Za starou Prahu požaduje jiné řešení, které ne-
bude stavebné brutální a které nebude soustřeďovat že-
lezniční dopravu pro celé Střední Čechy a implicitně ostat-
ní dopravu a komerční aktivity do historické Prahy. 

Vydání územního rozhodnutí může zabránit jen ne-
prodlené přehodnocení zastaralé koncepce, jinak přispě-
je tato stavba, financovaná z veřejných peněz ke zkáze 
Prahy. 

Případ tzv. Nového spojení jasně ukazuje, že snaha 
Klubu Za starou Prahu o to, aby se stal za určitých pod-
mínek účastníkem územního řízeni, je snaha legitimní, 
pokud dojde bez účasti Klubu (a veřejnosti) k takovému 
budovatelskému vandalismu, kterého se české dráhy hod-
lají dopustit. 

Martin Krise 

KRÁTCE Z DALŠÍCH PAMÁ' 

Josefská kasárna 
Klub sleduje bedlivě snahu investora (firma EPD) vytvo-
řit památkářsky přijatelný projekt na využití budovy ka-
sáren, zástavbu vnitřní plochy parcely a architektonické 
zapojení budovy jízdárny do tohoto komerčně zábavního 
areálu. 

Zástupci investora průběžně konzultují jednotlivé fáze 
přípravy projektu s pracovníky Pražského ústavu památ-
kové péče a jeho Památkovou radou. Současně upustili 
od problematického záměru průrazu fasádou budovy, 
který měl mít funkci monumentálního vstupu do areálu 
od Příkopů, místo toho nyní zvažují podobu tzv. mediální 
stěny, velkého .uměleckého" poutače umístěného před 
budovou. Bylo také ustoupeno od návrhu přímé nástav-
by budovy jízdárny a byl akceptován požadavek, aby výš-
ka vnitroblokové zástavby byla snížena na přijatelnou 
hodnotu 24 m s ojedinělými přesahy po hodnotu 30 m. 

Slovanská epopeja 
Peripetie obrazů Alfonse Muchy, které patří k jeho stěžej-
ním dílům, nekončí. Pro rozměrné obrazy dosud vystave-
né na zámku v Moravském Krumlově, je stále hledáno 
vhodné umístění v Praze. V nedávné době byla zvažová-
na např. možnost jejich instalace do nově rozšířených 
podzemních prostor bývalé restaurace EXPO 58 
v Letenských sadech či v trojlodním sálovém prosto-
ru kostela sv. Michala, odkud by ovšem musela být vy-
místěna současná pseudokultumí atrakce. Radní RNDr. 

ÍOVYCH KAUZ A AKTUALIT 

Igor Němec předložil na zasedání poradního sboru pri-
mátora pro památky studii umístění Muchova souboru 
do střední haly Průmyslového paláce na pražském Vý-
stavišti. Technicky problematické je však řešení instala-
ce obrazů včetně .lávek" pro návštěvníky. 

Ochrana Malé Strany proti stoleté vodě 
Odbor městského investora Magistrátu hlav. města Pra-
hy zpracoval ve variantách obtížný úkoly ochrany Malé 
Strany proti stoleté vodě. Výročí poslední katastrofy 
(1890), kdy byly strženy či narušeny tři mostní oblouky 
Karlova mostu i současné záplavy v Itálii, Francii, Anglii 
i Německu varují před podceněním této hrozby. Jako nej-
lepší se zdá řešení ochrany s odsunutím lávky hlouběji 
do Čertovky a s výsuvnou stěnou. Samozřejmě se jedná o 
technicky náročný projekt, který by neměl rušit pražské 
panorama. 

Výzva na záchranu starých Střešovic 
Staré Střešovice byly již mnohokráte .odepsány" (projek-
tovaný diplomatický komplex, nová obytná zástavba). 
Špatný stavební stav starých domečků navíc vedl 
k pesimistickému hodnocení budoucnosti této malé před-
městské osady. Po roce 1990 se však i zde našli jednotliv-
ci, kteří začali opravovat zchátralé objekty. Iniciativy v této 
věci se před nedlouhou dobou ujali mladí lidé, kteří zalo-
žili občanské sdruženi Dobročinný spolek medáků a za-
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čali organizovat kulturní a společenský život této lokali-
ty. Současně se tento spolek snaží získat do legálního 
vlastnictví či pronájmu tři z opuštěných a zpustlých stře-
šovických domků, které již jeho členové opravili a užívají. 
Mnoho odborných instituci se k této snaze „Medáků" staví 
pozitivně stejně jako představitelé Prahy 6. Rozhodnutí je 
však na Magistrátu hlav. města Prahy, který je vlastní-
kem obsazených domků. V řešení tohoto problému je skryt 
i osud starostřešovické vesničky. Klub Za starou Prahu 
podpořil snahy „Medáků" tímto vyjádřením, adresovaným 
představiteli spolku p. Martinu Skalskému: 

S velkým zájmem jsme si prostudovali Váš projekt včet-
ně obsáhlé dokumentace. V typu iniciativy, kterou jste 
Vy a občanské sdruženi, které zastupujete, vyvinuli shle-
dáváme výborné a pravděpodobně jediné vyhovující ře-
šení palčivého problému této lokality. 

Velice podstaným duchovním motivem Vaší činnosti, 
jak jsme z předloženého materiálu pochopili, je uvědomě-
ní si místních tradic, identifikace s nimi a jejich postupné 

oživování a obohacování kulturní činností To vše může 
vést k nalézáni nových vazeb k této lokalitě u dalších 
lidí k formování jakéhosi lokálního patriotismu. Místo 
s výraznou duchovní atmosférou má pak mnohem lepší 
vyhlídky na přežití a nemůže být již chápáno jen jako 
potenciální stavební parcela. 

Je nepochybné, že lokalita starých Střešovic si jako 
jedna z mála alespoň v torzu zachovaných předměstských 
dělnických (ne zemědělských) osad zaslouží lepší osud, 
než ten který jí byl předurčen na sklonku minulého reži-
mu. Vítáme proto Vaši iniciativu v obnově tří konkrétních 
sffešovických domků a velmi si ceníme Vaší duchovní péče 
o celou enklávu a její prezentaci vůči nejširší veřejností 

Vaši iniciativu vtělenou do projektu .Alternativa pro 
staré Střešovice" považujeme zajeden z nejhodnotněj-
ších projevů, jaké mohou občané v rámci občanské spo-
lečností vyvinout Bučíte prosím ujištěni o velkých sym-
patiích a plné morální podpoře Klubu Za starou Prahu. 

Kateřina Bečková, Milan Pavlík 

PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU V SRPNU 
AŽ LISTOPADU 2000 

V letních mísících probíhala intenzívní autorská a redakční příprava prvního čísla (dvojčísla) nového Věstníku. 
Tato práce se ukázala, a to i vzhledem k nedodržení termínu ze strany některých autorů, časově náročnější, než bylo 
původně předpokládáno. Proto Věstník vyšel až říjnu a nikoliv již v září, jak bylo plánováno. Současné byly zrušeny 
zářijové Hovory o Praze, neboť by jejich program nemohl být členům doručen včas. 

Od záři se pozornost domácí rady zaměřila na řešení kauz, které jsou i součástí předchozích článků tohoto čísla 
Věstníku (zejména Sovovy mlýny, tzv. dům U Hybernů, zamýšlený prodej kostela v Nerudové ulici) a jejich sledování 
Klubem stále probíhá. Současně byly projednávány nešetrné stavební zásahy do vilové kolonie Baba a v tomto duchu 
byly zaslány dopisy ministrovy kultury a starostovi Prahy 6. Tomuto problému se budeme věnovat v samostatném 
článku v příštím čísle Věstníku. 

12. října zorganizoval Klubu tiskovou besedu, která se konala díky vstřícnosti vedení Národního muzea v jeho před-
náškovém sále. Hlavními body programu byla prezentace nového klubovního Věstníku, zveřejnění otevřeného dopisu 
Klubu ministrovi kultury ohledné rekonstrukce Sovových mlýnů a názoru Klubu na zamýšlený prodej kostela v Nerudově 
ulici. 

V říjnu a listopadu byl Klub v kontaktu s odbornými pracovníky Státního ústavu památkové péče, které požádal 
o stanovení podmínek rekonstrukce přízemního podlaží Juditiny věže a její úpravy pro výstavní síň. O konkrétní 
situaci kolem přípravy tohoto záměru, budeme informovat členy na valné hromadě Klubu i v některém z dalších čísel 
Věstníku. 
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PROBLÉM: 

PŮDNÍ VESTAVBY 
V červenci vyzval Klub Za starou Prahu otevřeným dopisem k zastaveni škod, které působí v Pražské památkové 
rezervaci půdní vestavby. Apel má širší platnost a vztahuje se i na další území s kvalitní historickou zástavbou, 
jmenovité na Smíchov, Dejvice, Letnou, Vinohrady, Žižkov a Karlín: 

PŮDNÍ VESTAVBY V PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI 
VÝZVA K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Nástavby a půdní vestavby dnes představují rozšířený a 
velmi módní způsob zvětšování užitné plochy starších 
budov. Často se přitom jedná o úpravy z architektonické-
ho a památkářského hlediska velice problematické. Po-
zornost a řešení vyžaduje především Pražská památková 
rezervace, kde se počet a bezohlednost půdních vestaveb 
staly mimořádně závažným problémem. Degradace střech 
je již patrná nejen ze všech známých vyhlídek, ale i při 
pouhém procházení městem. 

Osazováním střešních oken, zřizováním neúměrného po-
čtu neúměrně velikých vikýřů, prolamováním lodžií, změ-
nami tvaru a dalšími užitkovými úpravami znehodnocují 
půdní vestavby vzhled historických střech. Negativní zá-
sahy do vnějšího vzhledu však zdaleka nejsou jediným 
problémem. Pro uvolnění dispozice se vyřezávají nebo vy-
měňují krovy, přitom nejsou ušetřeny ani cenné barokní 
a renesanční konstrukce. Zateplením se navíc snižuje ži-
votnost dřevěných krovů vlivem hniloby a škůdců. 

Půda je charakteristickým prostorem historické architek-
tury stejně jako například dvorek, průjezd, podloubí nebo 
mázhaus. Záborem pro jiné využití se tato památková 
hodnota deformuje stejně jako architektonická hodnota 
volného prostoru historického krovu jeho rozpříčkováním. 

V souvislosti se změnou využití půdy často dochází k 
nárůstu užitného zatížení, které může vyvolat nežádoucí 
statické zásahy, jmenovitě se to týká nutnosti zesilovat 
dřevěné stropy posledního patra. Záklopové a povalové 
stropy bývají stejně častou obětí půdních vestaveb jako 
samotné krovy. 

Z výše uvedených důvodů 
VYZÝVÁME PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 
aby v nejcennějších částech Pražské památkové rezerva-
ce, jmenovitě na celé Malé Straně, Hradčanech, Pražském 
hradě, Starém Městě, nábřežích a u objektů prohláše-
ných kulturními památkami povolování dalších půdních 
vestaveb radikálně omezily a pro další řízeni stanovily 
přesné a závazné regulativy. 

VYZÝVÁME SAMOSPRÁVU 
aby nepodporovala zřizování dalších půdních vestaveb v 
historickém centru a nenabízela již k půdním vestavbám 
objekty v majetku obce. Město a stát by měly jít při ochraně 
kulturních hodnot příkladem. 

VYZÝVÁME SOUKROMÉ VLASTNÍKY A INVESTORY 
aby nevkládali své prostředky do stavební činnosti, která 
vážné poškozuje město 

VYZÝVÁME OBYVATELE A MILOVNÍKY PRAHY 
aby ochranu historických střech historického jádra měs-
ta aktivně podpořili. 

UPOZORŇUJEME 
že mnohem větší pozornost než dosud si zasluhují i další 
území s kvalitní historickou zástavbou, včetně Smícho-
va, Dejvic, Letné, Vinohrad, Žižkova a Karlina. 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu 
červen 2000 

Proč chráníme památky? Protože jsou krásné, hlubo-
ce působí na naše city, obohacují náš život. Jsou jiné než 
soudobá stavební produkce. V tom je jejich nenahradi-
telnost. Poprosí-li nás zahraniční návštěvník, abychom 
mu ukázali Prahu, automaticky jej vezmeme na Hradča-
na, Karlův most a Staré Město. Nebo jiný postřeh. Poulič-
ní umělci nabízejí obrázky romantických zákoutí staré 
Prahy. Realistické výjevy z panelových sídlišť by si asi 
nikdo nekoupil. Všimněme si, že na těchto často kýčovi-
tých obrázcích nenajdeme ani střešní okna ani obludné 
plechové vikýře, které na předlohách bohužel nelze pře-
hlédnout. Nabízí se to, co se líbí, nikoliv to, co se nelíbí. 

Historické střechy jsou nenahraditelnou součástí kul-
turního dědictví. Vzhledem k členitosti terénu a množ-
ství vyhlídkových míst mají pro Prahu zásadní význam. 

Nedotčená střecha historické stavby je krásná. Uvědom-
me si to. Má proporce, detaily, barvu. Její podoba odpoví-
dá dobovému slohu. Střechu nelze vytrhávat z celku ar-
chitektury. Těžko mluvit o chrámu sv.Mikuláše na Malé 
Straně a tvářit se, že střecha k němu nepatři. Nebo po-
hledy na Malou Stranu z rampy Pražského hradu a Petři-
na. Prejzové a taškové střechy se skládají v úchvatný ce-
lek. V okamžiku, kdy do tohoto celku zasáhneme střešními 
okny, předimenzovanými vikýři, lodžiemi a terasami, je 
po parádě. 

Prvním problémem, který souvisí s půdními vestavba-
mi je jejich neúměrně vysoký počet. Co bylo možné při-
jmout u jednoho domu a tolerovat u několika, není přija-
telné u celé uliční řady. Situace je skutečně natolik vážná, 
že pokud nedojde k okamžitému zákazu půdních vesta-
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Dům č.p. 460-1 na Staroměstském náměstí v pohledu 
z věže radnice 

veb alespoň v nejcennějších partiích památkové rezerva-
ce, nezůstane jediná střecha čistá. Již padly všechny zá-
brany. Půdní vestavba se plánuje v paláci šlechtičen na 
Pražském hradě. Dům U zlatého anděla čp. 460/1 byl 
brutálně přestavěn a zvýšen o dvě patra, která jsou po-
hledové kryta zpotvorenou kulisou střechy. I tak významný 
prostor jako je Staroměstské náměstí přitom zhanobila 
střešní okna. Stejně tak Trautmansdorfský palác čp. 159/ 
I na Mariánském náměstí přišel o historický krov, aby do 
nové střechy mohla být vložena dvě nová kancelářská 
patra. I kdybychom ponechali stranou zničení hodnotné-
ho krovu, nelze přehlédnout, že z architektonického hle-
diska se jedná o degradující zásah, který paláci výrazně 
ublížil. Připomeňme v této souvislosti podobně poškoze-
ný Vratislavský palác na Tržišti a Chotkův palác 
v Hellichově ulici. Příkladem nevhodných vestaveb po-
volovaných i na mimořádně exponovaných místech může 
být pás střešních oken na střeše domu čp.557/III v ulici 
U Železné lávky nebo půdní vestavba v domé čp. 563/III 
na Malostranském nábřeží 3. 

Zastavme se u tohoto příkladu. Střecha uvedeného ná-
rožního domu se pohledové výrazně uplatňuje téměř ode-
všad: z Pražského hradu, Smetanova nábřeží, Karlova a 
Mánesova mostu, Petřína, parku na Kampě. Pražský ústav 
památkové péče se záměrem půdní vestavby nesouhlasil. 
Negativně se vyjádřil k celkem sedmi architektonickým 
studiím, které Městská část Praha 1 postupně nechala 
za peníze daňových poplatníků zpracovat. Pod masivním 

tlakem se nakonec připustilo kompromisní řešení, které 
by se z nejexponovanějších stran pohledově neuplatnilo. 
Odbor památkové péče následně připustil osazení střeš-
ních oken i do uličních stran. Své kontroverzní rozhod-
nutí neposlal památkovému ústavu ani na vědomí. Na 
stížnost Pražského grémia odpověděl, že v Praze povolil 
již tisíce vestaveb, tak proč by ji nepovolil také tady. Po 
vydání stavebního povolení byla navíc odsouhlasena změ-
na stavby zahrnující mimo jiné nástavbu dvorní části. 
Není to zanedbatelná změna, protože dvorní strany se 
uplatňují z Petřína. 

Za situace, kdy se zastavění půdy bere jako úplná sa-
mozřejmost bez ohledu na kvalitu památky, kdy obec sama 
přistupuje ke střechám historických staveb jako k volným 
stavebním parcelám, za situace, kdy pokud památkový 
ústav z odborného hlediska nesouhlasí, tak se na něj tak 
dlouho tlačí, až ustoupí, a pokud by přece neustoupil, po-
volí vestavbu Magistrát, nelze s čistým svědomím tvrdit, že 
ochrana historických střech v Praze funguje. 

Říkat přitom, že problém je v řešení, nikoliv v půdních 
vestavbách samých, je už úplné farizejství. V podstatě 
každá vestavba vyžaduje osvětlení a tedy zásah do stře-
chy. Pokud není úprava vidět z ulice, je vidét odjinud. 
Příkladem může být bazén na střeše domu čp. 36/111 na 
Malostranském náměstí 22, který je ze zpřístupněné zvo-
nice chrámu sv. Mikuláše vidět Jako na dlani. James 
Russell Lowell řekl, že „ kompromis je dobrý deštník, ale 
špatná střecha." Bylo to míněno v přeneseném významu, 
ale pro půdní vestavby to platí doslova. Vzhledem k počtu 
případů si musíme položit otázku, zdaje opravdu správ-
né připustit tezi, že není střecha, na které by nějaký ten 
více či méně nepovedený kompromis nebyl přijatelný. 
Nemá samozřejmě smysl zakázat všude všechno. 

Ale Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, nábřeží a 
Staré Město jsou natolik cenné a jejich rozloha je 
v porovnání s rozlohou celého města natolik zanedbatel-
ná, že úplný zákaz dalších půdních vestaveb by v nich 
byl zcela na místě. Zdůraznit je třeba slovo dalších, pro-
tože tam, kde bylo možno hledat nějaké kompromisy, už 
vestavby dávno jsou. Zbývají již jen opravdu ta nejcen-
nějši místa. Je vhodné si také uvědomit, že v okamžiku, 
kdy se stavebník dohodne s majitelem nebo si půdu do-
konce koupí a nechá zpracovat nákladný projekt, je již 
pozdě na nějakou dohodu. Pokud se má něco chránit a 
nikdo na to nemá doplatit, je třeba vytyčit mantinely 
v dostatečném předstihu. 

Druhým problémem je ztráta citu pro architekturu. 
Některé stavby snesou vikýře, jiné ne. Není také vikýř 
jako vikýř. Až na výjimky měly vikýře v historické archi-
tektuře především větrat. Bylo jich tedy méně než oken-
ních os a byty podstatně menší než okna ve fasádě. Pravi-
dlo, že čím je okno na fasádě výše, tím je menší, ostatně 
platí v tradiční architektuře všeobecně. Tvrzení, že co je 
malé, to je hezké, by bylo subjektivní. Objektivnější je 
říci, že co je malé, nelze zvětšovat do nekonečna. Vedle 
počtu a velikosti je podstatná i konstrukce vikýřů. Každé 
dobé přísluší určitý slohový výraz. Nejběžněji se užívaly 
vikýřky s nosným dřevěným čelem aomítanými boky nebo 
vikýře celoomítané. Pro činžovní domy z konce minulého 
století, pro které je slohové charakteristická hladká čistá 
střecha, ovšem většinou nejsou vikýře vhodné. Snad ješ-
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Nároží Betlémského náměstí a Jilské ulice na Starém Městě. Nová vestavba se střešními okny a vikýřů 
Příklad toho, že není řešeni, které by se pohledově neuplatnilo. 

Máme chodit po Starém Městě se sklopeným zrakem? 

tě ateliérové okno je přijatelné. Pokud ovšem není na každé 
střeše - viz výše. Nelze také zaměňovat ateliérová a typo-
vá střešní okna. Střešní okna jsou přijatelná pouze 
v místech, kde nebudou pohledové rušit. Jejich negativ-
ní dopad na vzhled objektu je širší než jen to, že na střeše 
přibudou nové kontrastní prvky. Okna se lesknou a tím 
více na sebe zvláště v panoramatických pohledech upo-
zorňují. Rozsvítí-li se v noci, vidíme ve střeše zářící díiy. 
To je efekt, kterého bychom snad při pohledu na ma-
lostranské a staroměstské střechy mohli být ušetřeni. 
V této souvislosti je vhodné také připomenout, že otázka 
zásahu do vzhledu objektu je podmíněna požadovaným 
využitím a navrhovanou dispozicí. Podmínkou pro úspěš-
né řešení je přiměřené zadání. Pokud architekt přijme 
úkol navrhnout do půdy klasického činžovního domu 
několik bytů opakujících dispoziční schéma nižších pod-
laží, těžko očekávat nějaké citlivé řešení. 

Problém se však zdaleka netýká pouze vnějšího vzhle-
du. Půdními vestavbami jsou bezohledně ničeny i velmi 
cenné historické krovy. Na jaře byl v souvislosti 
s přestavbou na hotel demolován historický krov domu 
čp. 105/III v ulici U Lužického semináře 30. Připomeňme 
zničení historického krovu bývalého kostela U Hybernů, 
půdní vestavbu do renesančního krovu domu u Zelené 
žáby a desítky dalších. Pro uvolnění dispozice se vyřezá-
vají vazné trámy a hambalky nebo se rovnou vyměňuje 
celá konstrukce. Zateplením se navíc snižuje životnost 
uzavřených dřevěných prvků vlivem hniloby a škůdců. 

Půda je charakteristickým prostorem historického 
domu stejné jako například dvorek, průjezd, podloubí 
nebo mázhaus. Kde jinde než v památkové rezervaci by 
měly být takové prostoty chráněny? Není smysl památ-
kové rezervace právě v tom, aby v ní zůstalo zachováno 
to, co bez právní ochrany jinde postupně zaniká? Není 
jedním z cílů ochrany uchovám nepokažených střech 
a volných krovů alespoň u vybraných staveb, když už to 
nejde u všech? Interiér historické půdy má sám o sobě 
výtvarnou hodnotu. Rozpříčkováním a přepatrováním tato 
hodnota zaniká. Nové využití vede k nárůstu užitného 
zatížení a tím vyvolává nutnost razantních statických 
úprav. Záklopové a povalové stropy bývají stejné častou 
obětí půdních vestaveb jako samotné krovy. Půdy obecně 
patří k nejméně užívaným prostorům. Proto se v nich 
často zachovaly konstrukce a prvky, které v užívanějších 
částech stavby již vzaly za své. Jedná se například o vstup-
ní dveře, schodiště z posledního patra na půdu, dřevěná 
žebříková schodiště v krovu, dlažby a podobně. Také tyto 
historicky cenné detaily většinou s novou úpravou zani-
kají. 

Zastavění půdy přináší další užitné podlaží a tím zvý-
šení provozního zatížení. Například zástavba Starého 
Města se v uplynulých deseti letech v průměru zvýšila 
minimálně o podlaží. Připočtěme zastavěné dvorky a na-
stavěná dvomí křídla. Opravdu chceme v historickém 
centru zvyšovat a zahušťovat zástavbu? Přidávat kance-
láře a zvyšovat počet zájemců o parkováni? 
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Obhajovat vestavby v souvislosti s požadavkem zacho-
váni přiměřeného rozsahu trvalého bydlem je zavádějící. 
Za prvé zdaleka ne všechny vestavby jsou určeny pro byd-
lení a za druhé podkroví nemůže plnohodnotně vynahra-
dit městotvomou funkci obytných pater. Zřízení nového 
bytu v podkroví naopak mnohdy slouží jako záminka 
k vytlačení trvalého bydlení z obytných pater, případně 
celých domů. Negativní účinky se násobí. Zničená stře-
cha a umrtvená patra. 

Zastavění půdy v historickém prostředí není levná zá-
ležitost. Zvláště pokud se má provést citlivě. Rozhodně 
tedy nelze argumentovat pomocí sociálně slabším vrst-
vám ani hospodářskými úsporami ve srovnám s novou 
výstavbou. 

Apel Klubu Za starou Prahu přichází v poslední chvíli. 
Když nic jiného, nikdo alespoň nebude moci říci, že nevě-
děl. A stále je, o co bojovat. Městská část Praha 5 pěkně 
opravila střechu usedlosti Nikolajka a nyní seji chystá 

zničit vestavbou bytu pro jistého prominenta. Odbor pa-
mátkové péče připustil v rozporu s odborným vyjádřením 
památkového ústavu zvýšení střechy a vestavbu čtyř bytů 
v nárožním domě čp. 582/III v Mělnické ulici 13. Zdefor-
movaná střecha posetá střešními okny „obohatí" pohled 
na Malou Stranu z Petřína. Stejně tak v rozporu s názorem 
památkového ústavu Magistrát připustil zvětšení vikýřů 
a vybourání terasy v drobném doměUVocáskůčp. 781/1, 
Řásnovka 4. Obě rozhodnutí jsou zcela čerstvá. Co se 
všechno ještě bude muset stát, abychom přestali být 
lhostejní? 

Miloš Solař 

Poznámka redakce: 
Problému půdních vestaveb se budeme věnovat i nadále. 
Rádi bychom na toto téma rozproudili diskusi a to 
i s osobami na rozhodujících místech. Ohlasy, názory 
a diskusní příspěvky budeme publikovát v dalších čís-
lech Věstníku. Očekáváme Vaši reakci. 

CENY PRIMÁTORA JANA KASLA 
ZA KVALITNÍ ARCHITEKTONICKÉ REALIZACE 

VLETECH 1990-2000 

Pražský primátor udělil 9. října celkem 15 cen za nej-
úspěšnější architektonické realizace posledního desetile-
tí v Praze. Je mezi nimi 10 rekonstrukcí jednotlivých his-
torických budov nebo souborů a 5 novostaveb. 

Z regeneračních pražských akcí byly vyznamenány 
pamětní medailí a deskou umístěnou na objektu realiza-
ce, které vznikly v nových podmínkách „po odstranění 
diktátu stavební výroby za podmínek tvůrčí svobody ar-
chitektů i spoluprací osvíceného investora s kvalitním 
architektem a dnes již takřka automaticky s vysokou 
kvalitou stavebních prací. "*) Již poměr mezi obnovenými 
historickými stavbami, často mimořádně významnými, 
a novostavbami ukazuje na důležitost, kterou nová 
společnost přisuzuje geniu loci Prahy a jejím kulturním 
hodnotám, které chce respektovat, chránit a do kterých 
investuje často velmi značné finanční prostředky. 

Z významných rekonstrukcí byly oceněny: Obecní 
dům (arch. A. Gjurič a kol., ADNS architekti, F.S.P. 
Heyworth Studio, 1994-1997), Staronová synagoga 
(arch. T. Šantavý, B. Svátkováakol., 1997-1999), Miil-
lerova vila (arch. V. Girsa, M. Hansi, P. Urlich, 1997-
2000), Mistská vodárna (arch. A. Navrátil, P. Páv, V. 
Frýdecký), Městská knihovna (arch. J.Zavadil, J. Gro-
sz, M. Houska, 1995-1998), Břevnovský klášter (arch. 

M. Pavlík, P. Havlas, od 1990), kostel sv. Bartoloměje 
(arch. J. Malec, P. Vermach, 1995-1997 s použitím star-
šího projektu M. Pavlíka - SÚRPMO), dům U Zlatého 
prstenu (arch. V. Milunič, 1995-1997, předchozí pro-
jekt SÚRPMO J. Svoboda), Vrtbovská zahrada (arch. 
I. Březina, V. Weinfúrter, 1990-1998), Malá Fllrsten-
berská zahrada (arch. V. Girsa, M. Hanzl, I. Bartošo-
vá, 1994-2000). 

Z novostaveb byly oceněny: kontroverzní administra-
tivní budova Nationale Neederlanden, tzv. Tančící 
dům (arch. O. Gehry, V. Milunič, 1994-1997), která do-
sud čeká na zhodnocení „sine ira et studio", elegantní 
rozšíření terminálu mezinárodního letiště v Ruzyni 
(arch. M. Brix, P. Franta, Scott Ass. A. Inc, 1994-1997), 
krystalicky čistá oranžérie Pražského hradu (arch. Eva 
Jiřičná, Duncan Webster, 1995-1998), od vítězného sou-
těžního návrhu výrazně se lišící realizace karlínského 
komerčně administrativního centra Thámova (arch. 
V. Králíček, E. Přikryl, B. Lukeš, L. Korch, 1996-1998), 
továrna a sídlo společnosti Sipral (arch. M. Rajniš, S. 
Fiala, T. Prouza, J. Zima, 1995-1996). 

Klub Za starou Prahu může s potěšením konstatovat, 
že mezi tvůrci oceněných památkových rekonstrukcí je 
celá řada členů Klubu i její domácí rady. Gratulujeme. 

*) Volné citováno z předmluvy Jana Kasla ve sbomíčku věnovaném vyznamenaným stavbám: Průvodce pražskými stavbami 

90. let, oceněnými primátorem Janem Kašlem, vydal Prostor v rámci akce Praha - Evropské město kultury roku 2000, Praha 
2000, 77 stran, autoři textů: O.Ambrožová, O. Bašeová. V. Czumalo. V. Girsa, P. Jerie, J. T. Kotalik, O. Nováčková, D. Prix, 
M. Svobodová, P. Urlich 
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MÚLLEROVA VILA PIETNĚ OBNOVENA 

Ve středu 24. května roku 2000 otevřel pan pri-
mátor hl. m. Prahy Jan Kasl za přítomnosti pana 
prezidenta Václava Havla pro širokou naši i zahra-
niční veřejnost vilu Dr. Mullera v Praze 6 - Střešovl-
cích. Tento dům, včetně navráceného původního 
mobiliáře a uměleckých děl, je jednou z nejvýznam-
nějších památek první poloviny 20. století v ději-
nách světové architektury, a proto nechybí v žádné 
architektonické učebnici. 

Vilu si nechal postavit v letech 1928 až 1930 sta-
vební podnikatel Dr. ing. František Muller, spolu-
majitel tří významných československých stavebních 
firem: Muller - Kapsa se sídlem v Plzni, Kapsa -
Muller se sídlem v Praze a Kapsa - Muller se sídlem 
v Bratislavě. Tyto firmy se soustředily především na 
stavbu železobetonových konstrukcí a na nové me-
tody ve stavebnictví, jako je například kesonové za-
kládání mostních pilířů. Vila proto neměla být jen 
příjemným obydlím pro rodinu, ale také důstojnou 
reprezentací majitelových firem. Na doporučení ar-
chitekta Karla Lhoty proto přizval Muller k vypraco-
vání projektu domu i jednoho z nejuznávanějších 
architektů té doby, Adolfa Loose. Po dokončení vily 
Loos s Lhotou uzavřeli mezi sebou písemnou smlou-
vu o vyjasnění spoluautorství, ve které je uvedeno, 
že vila je včetně interiéru dílem Adolfa Loose a pou-
ze na prostorovém řešení spolupracoval Karel Lho-
ta. Takto by mělo být autorství vily vždy uváděno. 

Adolf Loos spolu s Karlem Lhotou v tomto domě 
zhmotnil ideu RAUMPLANU, tzn. vnitřního kontinu-
álního prostoru koncipovaného v různých výškových 
úrovních. Toto prostorové řešení umožňuje obyva-
telům domu přicházet a odcházet z jednotlivých míst-
ností, aniž by byli zpozorováni. Adolf Loos zastával 
názor, že kuchyně nepotřebuje stejnou výšku jako 
obytný pokoj. Díky tomuto geniálnímu vkládání jed-
notlivých místností do kubického prostoru se po-
vedlo architektům Múllerovy vily vytvořit daleko více 
užitné plochy, než by se očekávalo ve hmotě obesta-
věného prostoru domu. 

Múllerova vila má především nespornou hodno-
tu architektonicko-památkovou, ačkoliv od doby 
jejího vzniku uplynulo teprve necelých sedmdesát 
let. Tato vila je zároveň vývojovým vrcholem tvorby 
Adolfa Loose a jeho pohledu na bydlení. Je však zá-
roveň i významným dokladem vývoje architektury 
v Evropě. Mimořádným a prvořadým významem této 
stavby v dějinách světové architektury je i přes ne-
přízeň osudu neobvyklá míra zachování původního 
stavu nejen interiérů a exteriéru, ale také vnitřního 
vybavení, včetně nábytku a uměleckých dél. Proto 
byl objekt nejprve v roce 1968 prohlášen za kultur-
ní památku a v roce 1995 byla jeho ochrana zvý-
razněna prohlášením vládou České republiky za 
národní kulturní památku. V současné době se při-

pravuje návrh na prohlášení vily za památku světo-
vého kulturního dědictví UNESCO. 

Obrovský zájem naší i světové, odborné i laické 
veřejnosti během celých sedmdesáti let existence 
Múllerovy vily jednoznačně prokázal, že tato stavba 
je již dávno významnou světovou architektonickou 
památkou. Proto byla Múllerova vila zakoupena hlav-
ním městem Prahou a svěřena do péče Muzea hlav-
ního města Prahy. Město Praha zároveň uvolnilo 
nemalé finanční prostředty na památkovou obnovu 
tohoto domu, který je prezentován formou instalo-
vané památky, zobrazující plné autenticitu hodnot-
ného architektonického díla, reflektující zároveň vý-
znam stavby jako důležitého mezníku uměleckých 
a filozofických posunů v první polovině dvacátého 
století. 

Obnova Mulerovy vily se intenzivně připravovala 
od roku 1996, kdy se začaly zpracovávat dva sta-
vebně - historické průzkumy objektu (Karel Ksandr 
a kol; Petr Urlich a kol.), a to za spolupráce Muzea 
hlavního města Prahy, Státního ústavu památkové 
péče, fakulty architektury ČVUT a také Magistrátu 
hl. m. Prahy. Koncepční řešení, studie restaurováni 
vily a realizační projekt byl zpracován ateliérem GIR-
SA AT, s.r.o. (Doc.ing.akad.arch. Václav Girsa, au-
toriz. arch. Miloslav Hanzl a kolektiv). Podrobný 
realizační projekt byl posuzován řadou našich 
i zahraničních odborníků (Lukeš, Zatloukal, Ruks-
chcio, van Duzer atd.). Veškerá dokumentace byla 
nejen podrobné posouzena Odbornou komisí, svo-
lanou ředitelem Státního ústavu památkové péče, 
ale byla i prezentována v Pražském grémiu, v Pa-
mátkové radě primátora hl. m. Prahy a Klubu Za 
starou Prahu. 

Po schválení zpracované koncepce obnovy této no-
vodobé architektonické památky, jež spočívá v restau-
rování s důrazem na zachování autenticity všech pů-
vodních materiálů a detailů a to i takových, které bývají 
u jiných staveb vyměňovány za nové, vyhlásilo Muze-
um hl. m. Prahy výběrové řízení k získání nejvhodněj-
ší realizační specializované restaurátorské firmy. Při 
vypsání tohoto výběrového řízení byl kladen důraz prá-
vě na podmínku, že generálním dodavatelem musí být 
restaurátorská firma se subdodávkami stavebních 
prací, neboť v případě Múllerovy vily se jedná ze tří 
čtvrtin o restaurování a z jedné čtvrtiny o rekonstruk-
ci. Tento princip je v podmínkách České republiky 
uplatněn vůbec poprvé, ačkoliv ve světě Je již toto běž-
né (například restaurování Looshausu ve Vídni). Na 
základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva se 
sdružením restaurátorů THAUA-CONSULT. Na místě 
je konstatování, že se k restaurování tohoto domu, 
jako vzácného uměleckého díla, přistoupilo stejným 
způsobem, jako bychom restaurovali Rembrandtův 
obraz či Michelangelovu sochu. 
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MůUerova vila. 

Obytný pokoj po dokončeném restaurování 

Realizace obnovy této Loosovy stavby byla zahájena 
23. 11. 1998 přípravou zateplení objektu (vybudování 
nové plynové kotelny při zachování staré a její napoje-
ní na stávající oběhový systém ústředního vytápění -
toto byl největší stavební zásah během celé obnovy 
vily). Vlastní oběhový systém ústředního vytápění, 
včetně zachovalých radiátorů, byl také podroben dů-
slednému restaurování a to i za předpokladu, že se 
jedná o funkční zařízení. 

Vila a její jednotlivé součásti se dochovaly v rela-
tivně velmi uspokojivém stavebně - technickém sta-
vu, bez dodatečných zničujících přestaveb a adap-
tací. Stavba je staticky stabilizovaná a celkové 
nevykazuje zásadních stavebně - technických po-
ruch. Pro přiblížení základních principů restauro-
vání vily je použito zprávy z realizačního projektu 
Girsa AT. Stav konstrukcí a materiálů odpovídá ča-
sové dimenzi existence domu. Vnitřní prostorová 
skladba domu zůstala téměř zcela zakonzervována 
v původní podobě, přičemž zůstala zachována nejen 
podstata stavební (včetně prakticky celého souboru 
základních autentických stavebních prvků a mate-
riálů), ale ve velkém rozsahu i podstatné součásti 
původního vnitřního vybavení (podlahy, vestavěný 
nábytek, obložení, tapety, svítidla, sanitární zaříze-
ní, včetně souboru detailů kování, ovládacích prvků 
a pod.). Zůstala zachována i podstata původního, 
dnes již unikátního technického vybavení a zázemí 
domu (kuchyně, výtahy, ústřední vytápění s origi-
nálním zařízením kotelny a pod.), stejně tak jako 
celá řada prvků souboru volného mobiliáře z pů-
vodního vybavení interiéru domu. 

Obnova tohoto cenného díla byla podmíněna dů-
slednou ochranou veškeiých původních detailů a 
podle situace citlivým doplněním těch nedochova-
ných součástí, které jsou pro výtvarnou či dokumen-
tární celistvost objektu podstatné, přičemž podmín-
kou je reálnost jejich spolehlivé identifikace. 
Hodnota, vysoká míra dochovanosti i daný fyzický 
stav objektu a jeho součástí jednoznačně předjíma-
ly přístup k obnově, metodiku přípravy i způsob re-
staurátorské obnovy. 

Při obnově Mullerovy vily jako takové, součástí 
jejích exteriérů i komponentů bezprostředné nava-
zujícího okolí, šlo především o stavební konsolidaci 
a konzervaci původních materiálů, přičemž v při-
měřeném rozsahu (na základě exaktního vyhodno-
cení přírodovědných průzkumů) bylo ve specifických 
případech nezbytné přistoupit k zásahům rekon-
strukční povahy (rekonstrukce lícní omítkové vrst-
vy fasády, výměna části vnějších konstrukcí z rež-
ného zdiva, obnova části hydroizolací a horních 
pochozích ploch teras domu z litých asfaltů a pod.). 
Rozsah rekonstrukční činnosti byl velmi pečlivě zva-
žován a konzultován s památkovým garantem, ne-
boť byla plně vnímána nejen hodnota formy díla, ale 
i zásadní důležitost respektu k dochovanému origi-
nálnímu materiálu. Usilovat o uplatňování kritérií, 
charakteristických pro metodu .restaurování archi-
tektury", znamená v tomto případě chránit a restau-
rátorským přístupem ošetřovat i ty stavební výrob-
ky a materiály, které jsou v jiných případech 
posuzovány jako běžné a tudíž nahraditelné stejným 
typem materiálu (například režné zdivo z vápeno-
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pískových cihel). Specialisté restaurátoři na porce-
lán a keramiku například restaurovali i historické 
klozetové mísy, které se v domě zachovalý. S tímto 
přístupem také souviselo i dohledávání shodných 
dobových prvků a materiálů, jako jsou například 
bélnivé obkladačky, vodovodní kohoutky a baterie, 
nebo ostře pálená dlažba, které se nedochovaly. Po-
dařilo se dosáhnout skutečnosti, že v domě byl do-
plněn původní dobový materiál ze třicátých let a to 
od stejných výrobců, jako je materiál v domě docho-
vaný. Jednotlivé prvky a materiály se dohledávaly 
na různých místech jako jsou sběrné suroviny, ba-
zary či objekty vstupující do rekonstrukcí. Napří-
klad historické litinové radiátory typu SEDLEC byly 
získány výměnou za nové radiátory z Vysoké školy 
chemicko - technologické. Elektricity sporák vyro-
bený ve třicátých letech firmou Brown - Boveri byl 
objeven v Liškově vile ve Slezké Ostravě. Protože byl 
i po necelých 70 - t i letech provozu funkční, byl s 
majiteli vyměněn za soudobý moderní sporák. Chce-
me-li památku moderní architektury obnovit piet-
ním památkovým způsobem je nezbytné zahájit ně-
kolik let před tím dohledávání původních prvků a 
materiálů. U těchto památek je tento způsob ještě 
dnes v podmínkách České republiky možný. 

Restaurování a obnova Múllerovy vily probíhala 
na základě detailně zpracovaného realizačního pro-
jektu, jehož nedílnou součástí byla podrobná inven-
tarizace veškerých komponentů objektu a jeho 
vybavení, včetně stanovení detailní specifikace veš-
kerých prací podle druhu výrobku a to od ryze re-
staurátorských prací, až po výrobu replik chybějí-
cích elementů vybavení včetně technických detailů. 
Dům byl „rozebrán" na necelé čtyři tisíce jednotli-
vých prvků a součástí, které byly formou tabulky 
přesně inventarizovány a popsány, včetně specifi-
kace restaurátorského zásahu. 

Restaurování vnitřní prostorové skladby a obno-
va jednotlivých interiérů vyžadovala vzhledem k vý-
chozímu stavu a charakteru prostorového uspořá-
dání domu koordinovanou a ohleduplnou součinnost 
realizátorů. V limitovaných prostorových podmín-
kách bylo nezbytné zajistit důslednou ochranu veš-
kerých dochovaných součástí stavby i vnitřního 
vybavení, neboť převážný rozsah restaurátorské 
a konzervační činnosti bylo nezbytné realizovat 
na místě s omezením nadměrného odstrojování 
stavby. 

Velká pozornost byla věnována obnově inženýr-
ských sítí v domě, jež podmiňuje zprovoznění domu. 
Obnova inženýrských sítí mnohdy představuje váž-
né riziko zásahů do intaktního, v řadě případů mi-
nimálně poškozeného prostředí. Běžně realizovaná 
rekonstrukce vnitřních rozvodů a technického zaří-
zení, které podmiňuje provoz, by se neobešla bez 
drastických zásahů do originální situace, přičemž 
v mnoha případech by šlo o zásahy nevratné, nebo 
velmi obtížně napravitelné. Koncepce řešení speci-
álních profesí byla proto řešena jednak s využitím 

existujících tras a poloh původních rozvodů a jed-
nak se navrhly rozvody vedené novými trasami pře-
devším v rámci exteriéru stavby pod povrchem omí-
tek. V některých místnostech, jako je například 
rodinná koupelna, se vedení vody neobnovovalo 
vzhledem k míře zachování původních obkladů stěn 
a také vzhledem k tomu, že se tato koupelna v rámci 
expozice nebude již používat. 

Objekt Múllerovy vily je v současnosti prezento-
ván formou instalované památky, zobrazující plně 
autenticitu hodnotného architektonického díla, re-
flektující zároveň význam stavby jako důležitého mez-
níku uměleckých a filozofických posunů v počátcích 
dvacátého století. 

Hlavní společenské prostory, většina obytných 
místností, komunikací i pomocných prostorů, včet-
ně podstatné části původního provozně - technické-
ho zázemí domu, jsou restaurovány a obnoveny do 
původní podoby a dovybaveny původním mobiliá-
řem s uplatněním originálů, eventuelně věrohodných 
kopií v případě ztráty originálních prvků. Rozvržení 
souboru instalovaných prostorů umožnilo zpřístup-
nění památky pro návštěvníky ve dvou prohlídko-
vých trasách (hlavní expozice a provozně - technic-
ké zázemí domu) s pokladnou v místnosti bývalé 
hovorny při vstupu do objektu. 

Expozice vily je také doplněna komorní výstavou 
o díle architekta A. Loose v Československu a stu-
dijním a dokumentačním centrem (badatelnou). 

Nedílnou součástí restaurování a rekonstrukce 
Múllerovy vily je rehabilitace původní zahradní úpra-
vy, teras a oplocení, a to včetně obnovy vegetace podle 
původních plánů. Na původní realizaci zahrady se 
vedle A. Loose a K. Lhoty podíleli i dva slavní za-
hradní architekti Karl Fórster z Postupimi a Camillo 
Schneider (zahradník hraběte Sylva - Tarouccy z Prů-
honic). Jejich osazovací plány se zachovaly v archi-
vu UMPRUM, a proto byla i zahrada rekonstruová-
na do své historické podoby z roku 1932, kdy byla 
dokončena. 

Výše uvedené restaurování architektonické pa-
mátky je v podmínkách České republiky zatím oje-
dinělou akcí, neboť je zde na základě výběrového 
řízení vybráno generálním dodavatelem prací sdru-
žení restaurátorů, kteří mají stavební práce jako sub-
dodávku. Samozřejmě, že nelze takovýto způsob 
obnovy použít u každé nemovité kulturní památky, 
ale u takto významných staveb, které jsou národní-
mi kulturními památkami (celkem 131 objektů) by 
tato obnova měla být samozřejmostí. 

Závěrem je třeba vysoce ocenit velkorysý přístup 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, které nejenže uvolnilo 
finanční prostředky na vykoupení této významné svě-
tové památky, ale také věnovalo 47 miliónů korun 
na její pietní obnovu. Jedná se bezesporu o jeden 
z nejvýznamnějších příspěvků Hlavního města Prahy 
světové kulturní veřejnosti při příležitosti prohláše-
ní Prahy Evropským městem kultury v roce 2000. 

Karel Ksandr 
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MIMOPRAŽSKÉ AKTUALITY 

Vydáme-li se ze západočeských Královic směrem 
k Manětínu, čeká na nás, pokud jsme tuto oblast nějaký 
čas nenavštívili, velké překvapení. Charakteristická silu-
eta Mariánské Týnice se nápadně proměnila! Nad zdej-
ším kostelem se znovu tyčí zrekonstruovaná kupole. 

Dnes by se již těžko hledal pamětník března roku 1920, 
kdy se ta původní kupole po zvlášť dlouhé a těžké zimě 
sesula. Tehdy ovšem nebyl na vině jen sníh, přispělo 
k tomu i mnoho dalších okolností. Celé proboštství, vy-
budované v letech 1711-1764 Janem Blažejen Santinim 
- Aichlem pro plasské cisterciáky bylo již tehdy velmi 
zchátralé, neboť od svého zrušení roku 1785 postrádalo 
náležitého využití. V devatenáctém století sloužilo jako 
skladiště a z kupole kostela byly dokonce strhány mědě-
né plechy, které tvořily její krytinu. Počátkem 20. století 
byl kostel již v havarijním stavu, a tak není divu. že 3. 
března 1920 došlo ke katastrofě. Spolu se zřícenou kupolí 
zanikla i freska, kterou do ní kolem roku 1750 namaloval 
premonstrátský malíř Siard František Nosecký. Zobrazo-
vala Pannu Marii, k níž se utíkají poutníci. Zachovala se 
pouze její fotografie. 

A nyní po osmdesáti letech, se Mariánská Týnice opét 
navrací ke své původní podobě. Kupole zrekonstruovaná 
do původního stavu s použitím originálních stavebních 
technologií již stojí a v příštím roce se dočkáme i obnovy 
Noseckého fresky. 

Každý, kdo by chtěl vidět Týnici v jejím původním les-
ku, bude mít v příštím roce příležitost! 

I další aktualita pochází ze západu Čech. V listopadu 
roku 2000 byl po mnoha dlouhých letech opét pro veřej-
nost otevřen zámek Kynžvart u Mariánských Lázní. Toto 
někdejší sídlo rakouského kancléře Mettemicha bylo jeho 
předky vybudováno již v letech 1681-1690jako lovecký 
zámek. Do dnešní podoby jej v letech 1820-1833 přesta-
věl architekt Pietro Nobile. On sám také navrhl přilehlé 
budovy hospodářského dvora a romantické stavbičky 
v parku, jako Dianin chrámek nebo Obelisk Františka I. 

Zámek byl vybaven neobyčejné cenným mobiliářem, 
zahrnujícím vynikající empirový nábytek, množství obra-
zů, soch a také neobyčejně bohaté muzeální sbírky kanc-
léře Mettemicha - zbraně, mince, medaile, porcelán, ori-
entální předměty, koberce, tři staroegyptské dřevěné 
sarkofágy se dvěma mumiemi, řecké vázy... Po Metterni-
chové smrti byly sbírky jeho potomky pečlivě udržovány 
a rozšiřovány. Metternichům náleželo kynžvartské pan-
ství se zámkem až do roku 1945. Těsně po válce se 
v zámku usídlil štáb americké 1. armády, a tak Kynžvart 
unikl osudu mnoha jiných obdobných objektů - vydran-
cování. Již roku 1946 byl zámek včetně sbírek převzat 
Národní kulturní komisí a zpřístupněn veřejnosti. Nebyl 
však dostatečně udržován - poslední rekonstrukční prá-
ce proběhly ve 30. letech - a tak se jeho stav stále zhoršo-
val. V šedesátých letech byl již téměř katastrofální, sbír-
ky se rozpadaly, celý objekt byl napaden dřevomorkou, a 
tak muselo roku 1965 dojít k jeho uzavření. Na náklad-
nou rekontrukci dlouho chyběly prostředky, takže uza-
vřený zámek chátral stále dál. O to větší byly náklady 
spojené se současnou obnovou - výsledek však rozhodně 
stojí za to. Přijeďte se podívat! 

I další mimopražská aktualita se týká obnovené a 
zpřístupněné památky. Jde o Kapli Božího tíla v Kutné 
Hoře. Tato neobyčejně pozoruhodná památka dosud 
unikala pozornosti širší veřejnosti, zřejmě pro svůj nená-
padný exteriér. Nachází se v těsném sousedství chrámu 
sv. Barbory, na terase nad údolím Vrchlice. Zvenčí sku-
tečně nepůsobí příliš poutavé, ovšem vstoupíme-li dovnitř, 
krásná gotická žebrová klenba z doby kolem roku 1400 
nás přesvědčí, že stojíme před skvělým dílem české goti-
ky. Rekonstrukce bývalé kaple byla provedena podle pro-
jektu akad. arch. Mikuláše Hůlce a slavnostní otevření 
proběhlo 14. září 2000. 

A na závěr jeden méně veselý případ. Nedaleko Petro-
vic v okrese Příbram se nachází malá obec Zahrádka. 
Při ní, na mírném návrší se rozkládá rozlehlý hospodář-

ský dvůr, v jehož areálu Již ve 
středověku stálo panské sídlo, 
tvrz. Ta byla v 18. století přesta-
věna v půvabný zámeček, zvaný 
podle tehdejšího majitele Za-
hrádka Mladotova. Zámeček byl 
majiteli obýván až do roku 1948, 
kdy jim byl odcizen. Nový hospo-
dář - státní statek - uvedl celý 
areál do prabídného stavu a roku 
1991 navrátil restituentům téměř 
ruiny. Staronoví vlastníci nedis-
ponují prostředky, které by jim 
umožnily provést rekonstrukci a 
tak chátrá dál - a zřejmě již pro 
něj není záchrany... 

Michal Patrný 

Zámeček Zahrádka Mladotova 
v obci Zahrádka. 
Foto: Michal Patrný, 1995 
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PROF. ING. ARCH. DR. TECHN. OLDŘICH STEFAN 
(4. 12. 1900 - 5. 5. 1969) 

Životni osudy jednoho ze zakladatelů české moderní uměnovědy v oboru dějin 
architektury a architektonické teorie - prof. Ing.arch. Dr. techn. Oldřicha Ste-
fana, člena Klubu Za starou Prahu, který se narodil právě před sto lety, jsou 
velmi dramatické. Od prvních kroků po absolvování architektury a po prvních 
pracech uměnovědných ve třicátých letech byl považován za vycházející vědec-
kou hvězdu. Noblesní vystupování, vytříbenost formulací, zájem o teorii a záro-
veň snaha udržet kontakt s tvůrčí architektonickou činností mu udržela přízeň 
špiček tehdejšího vědeckého života jako byli prof. Šusta, Engel, Binmaum. 
Mimořádně ho ovlivnil příklad Vojtěcha Bimbauma. Kolem jeho sugestivní osob-
nosti se sdružili v jeho semináři od roku 1921 žáci, kteří v nevelké skupině 
poslouchali svého učitele - ne příliš oslňujícího řečníka, ale zato .rozeného 
pedagoga, precisního metodika a osobitého myslitele" (P. Preis, 1996). 

Wickhoffova a Rieglova škola, z níž Bimbaum vyšel, trpěla však „skeptickým 
duchem pozitivismu". V Bimbaumově semináři jeho nejpozoruhodnější žáci 
(Oldřich Stefan, Václav Richter, Růžena Vacková) ve svobodných výměnách 
názorů se svým učitelem docházeli jako mladí badatelé k požadavkům rozšiřo-
vání obzorů vědy, zdůraznění významu véd pomocných, posilování vlivu teorie. 
Stefan přicházel dokonce se snahou svázat poznání historické architektury se 
zkušenostmi ze soudobé i své vlastní architektonické tvorby, s aplikací tech-
nických metod pro analýzu prostoru a architektonické koncepce. 

Není divu, že po prvních metodicky obdivuhodných 
publikacích o barokní architektuře mistrů vrcholného 
baroka (J. B. Matheye, K. I. Dietzenhofera i J. B. San-
tiniho), v nichž využil svých bohatých styků s Itálií, hlav-
ně studijních pobytů v Římě, Stefanova kariéra na fa-
kultě architektury strmě pokračovala, takže se stal ve 
svých 33 letech jedním z nejmladších vysokoškolských 
profesorů. Byla to doba horečné činnosti. Podle svého 
vlastního soupisu prací z r. 1962, který se zachoval 
v pozůstalosti, publikoval v časopisech (Volné Směry, 
Památky archeologické. Architekt, Stavba, ale i Národ-
ní listy, Národní politika, Prager Rundschau, Štencovy 
sborníky, Věstník Klubu Za starou Prahu), vypraco-
vával memoranda (dostavba Staroměstské radnice) 
i hesla v naučných sbornících českých i italských. Spo-
lupracoval na stavebné historických průzkumech 
Karolina, kláštera sv. Anežky. Několik příspěvků věno-
val i slovenské architektuře. 

Stal se i posledním děkanem (1939) FAPS ČVUT před 
zavřením vysokých škol. Vrcholem jeho organizátorské a 
vědecké činnosti se však nesporné stala slavná barokní 
výstava v roce 1938, která vyzněla jako sebevědomá ma-
nifestace vyspělosti české kultury a jejího sepětí 
s Evropou. Katalog výstavy, který Stefan zpracoval pro 
oblast architektury, byl ve své době průkopnickým dí-
lem, které otvíralo nové obzory uměnovědy a je v seriózních 
vědeckých pracech citováno dodnes v tuzemsku i cizině. 

Profesor Stefan se neuzavíral ve své pracovně (zprvu 
v Lažanském paláci, pak ve 2. p. nové budovy FA ČVUT 
v Dejvicích). Byl vyzýván k otvírání výstav a k napsání 
úvodních článků v katalozích (Josef Kaplický, Vojtěch Sed-
láček, František Bílek, prof. A. Engel, Vlastislav Hofman, 
Výstavy Umělecké besedy), zván jako expert pro řešení růz-
ných problematických úloh, pracoval ve vědeckých insti-

tucích, veřejně přednášel. Citovaný autograf seznamu jeho 
prací z roku 1962 udivuje množstvím prací a jejich růz-
norodostí. 

Měl zvláštní slabost pro kvalitu knižní kultury. Jeho 
Pražské kostely (1936) se staly postupem času vzácným 
tiskem vyhledávaným sběrateli krásné knihy. 

Přepadení Československa, okupace 1939-1945 a uza-
vření vysokých škol znamenaly pro Oldřicha Stefana, Ev-
ropana a zároveň vlastence, zásadní zlom v jeho životě. 
Jako mnoho dalších vysokoškolských učitelů obtížně hle-
dal v Protektorátu uplatnění. Přesto se mu podařilo ještě 
vydat před zastavením některých časopisů úvahy, z nichž 
většina promlouvá i k dnešku. (Nutnost revize dosavad-
ního názoru na ochranu památek a architekt, Architek-
tura IV/1942). 

Další ranou byl komunistický puč v roce 1948, který 
vystřídal krátké poválečné období 1945-1948 plné práce 
s obnovením chodu vysokých škol, zvládnutím přívalu 
ročníků postižených jejich válečným uzavřením. Stefan 
bytostně nesnášel svazácké agresivní funkcionáře fakul-
ty, kteří „mávali" s profesory a docenty, 1 celou pokleslou 
ideologii „sorely". Svým založením vědce dobře rozpoznal 
lživost konjunkturalistického využívání a zneužívání his-
torizujících forem architektury, lenost hlasatelů těchto 
idejí, odmítajících pracné studium historie. Um přísněji 
zkoušel tyto prominenty a hlasatele historismů a nemilo-
srdně Jim dokazoval nutnost poctivého studia historie. 
Nejtíže však nesl izolaci od vědeckého vývoje vědy v Evropé 
a kontaktů zvláště s jeho milovanou Itálií. 

K nervózní atmosféře stalinské a postalinské doby, plné 
soudů, perzekuci, politických procesů, špiclování a uda-
vačství (dosud aktivní herci těchto dramat na vysokých 
školách působí) se přidaly i osobní zdravotní problémy, 
srdeční choroba. 
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Věnoval se proto tím více mimoškolním aktivitám, re-
generaci Emauzskěho kláštera (hlavně návrhu jeho věží), 
Anežského kláštera. Karolina, přípravě rekonstrukce 
Chebu, stavebně historickým průzkumům Turnova, Jin-
dřichova Hradce, Chebu i zaměřovacím akcím (Valdštejn-
ský palác v Praze, zámek láběchov, přemyslovský hrádek 
v Litoměřicích, Skalka u Mníšku a d.) 

Tehdy vypukla úplná štvanice na prof. Stefana, jejímž 
výsledkem byl soudní proces a jeho uvěznění. Je smutné 
a pro národ skoro typické, že se našli mezi jeho kolegy na 
fakultě architektury a pozemního stavitelství lidé, kteří 

v odstranění neústupného prof. Stefana jako stoupence 
„idealistické vědy" hledali příležitost pro uplatnění vlast-
ních ambicí i možná ukojení zloby malého člověka. 

I když byl prof. Stefan ještě v době věznění díky nebo-
jácnosti své rodiny a několika zbylých přátel předčasně 
z vězení propuštěn a na to ještě za bývalého režimu soudně 
rehabilitován, nevzpamatoval se z ran osudu, orientoval 
se na nové a nové prožívám těchto životních peripetií a 
křivd. Pro vědu byl ztracen. Ztratil i chuť k životu a ze-
mřel v době nastupující nové normalizace v roce 1969 
v naprostém ústraní. 

Milan Pavlík 

PROF. ING. ARCH. MILAN PAVLÍK, CSC. 

Jedná se nejspíše o obvyklou chybu v křestních lis-
tech, podle kterých je přátelům obvykle poněkud více, 
než jak vypadají a jak jednají. To je zřejmě případ i Mila-
na Pavlíka, který se narodil 9. října údajně roku 1930 v 
Manětíně na Plzeňsku. Jedinečné prostředí barokního 
městečka bezesporu ovlivnilo jeho orientaci především na 
historickou architekturu - přednostně právě na barokní, 
na výtvarné uměni v širším prostorovém záběru i na ba-
rokní hudbu. 

Po vystudování Fakulty architektury ČVUT v Praze se 
stal Milan Pavlík odborným asistentem na fakultním Ústa-
vu dějin architektury profesora Oldřicha Stefana, mimo-
řádné vědecké a tvůrčí osobnosti (mimochodem 4. pro-
since jsme vzpomněli jeho nedožité sté narozeniny), lrterá 
niterný zájem mladého architekta Pavlíka o hluboce emo-
cionální a dynamickou barokní architekturu ještě více 
posílila a prohloubila. 

Tehdejší mocenská politika zasáhla pochopitelně i Fa-
kultu architektury a jejím důsledkem bylo v roce 1958 
vyhnání řady nadějných pedagogů ze školy. Arch. Pavlík 
byl vyřazen z pedagogické činnosti na více než následují-
cích 30 let. Jeho novým působištěm se nadále stal ne-
dlouho před tím nově ustavený Státní ústav pro rekon-
strukci památkových měst a objektů v Praze, který se mu 
stejně jako pro mnohé jiné stal v tehdejších poměrech 
téměř neskutečným azylem, kde mohl do značné míry 
rozvíjet a naplňovat výsledky své vědecké a tvůrčí práce. 
Mám na mysli především tehdejší ateliér stavebně histo-
rických průzkumů, založený a vedený dr. Dobroslavem 
Líbalem, jehož se stal Ing. arch. Milan Pavlík jedním 
z odborných vedoucích pracovníků. Z ateliérové dílny vy-
cházelo bezpočet průzkumových pasportúm jejich zpra-
cování vyžadovalo všestranné podrobné poznám studo-
vaných objektů, zpočátku zejména z historického jádra 
Prahy. Hluboké poznání jednotlivých reprezentantů his-
torické architektury a z něho pramenící pokora před od-
kazem minulosti, umožňovaly i úspěšné zpracování za-
daných architektonických úloh a oceňování v rámci 
tehdejšího SÚRPMO i mimo něj. Byly to např. studie re-
generace havelsko-michalského bloku, studie bloku Řás-
novky v Praze a trasy MHD pod Starým Městem (všechny 
s arch. F. Kasičkou). Narůstající zkušenosti a tvůrčí 
schopnosti přivedly arch. Pavlíka k vedoucí poloze 
v projekčním ateliéru SÚRPMO, odkud vyšly dosud 
nejvýznamnější realizace, na kterých se autorsky nebo 
spoluautorsky podílel. V první řadě nutno uvést památ-

Foto jubilanta v mladších letech, z archivu autora článku 

kovou obnovu ojedinělé barokní zámecké architektury 
v Praze - Tróji, když předtím - společně s bývalým blíz-
kým spolupracovníkem architekta Frágnera Jaroslavem 
Láchou úspěšně vyzkoušel svůj tvůrčí potenciál na složi-
tějším organismu Chotkova paláce v Praze I - Michalské 
ulici. Z dalších realizací arch. Pavlíka nelze opomenout 
renovační zásahy v barokním konventu v Plasech - v kraji 
svého stále navštěvovaného a obdivovaného rodiště, 
renovace zámku v Písečné u Slavonie, Vávrova mlýna 
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v lokalitě Nových mlýnů na vltavském nábřeží v Praze či 
tzv. Richterova domu čp. 459 na Starém Městě, dílčí úpra-
vy břevnovského kláštera až po citlivé výtvarné a technic-
ké zásahy do mimořádně architektonicky a památkově 
hodnotného organismu Staroměstské radnice. Staroměst-
ská radnice se mimochodem stala i předmětem soutěže 
na dostavbu její části zničené v závěru 2. světové války. 
Této soutěže se arch. Pavlík spolu s úzkým kolektivem 
spolupracovníků zúčastnil v roce 1964 a úspěšně umís-
til. V další soutěži na dostavbu Staroměstské radnice (s 
arch. F. Kasičkou) se za nových výchozích podmínek v roce 
1987 přední pořadí výsledků soutěže opakovalo. 

Výčet vědeckých a tvůrčích aktivit prof. Pavlíka by byl 
zdaleka neúplný bez připomenutí jeho činnosti publikač-
ní a přednáškové v širokém záběrovém okruhu, přiroze-
ně opět s převahou zájmu o architekturu barokní. Knižní 
podobu získalo jeho oceněné společné dílo s fotografem 
Vladimírem Uhrem, nazvané Dialog tvarů, vydané i 
v zahraničí, které se dokonce stalo inspirací pro scénické 

uplatněni námětu poklidného kontaktu či naopak vášni-
vého sporu mezi barokními architektonickými články a 
detaily. 

V období postupného křišení demokratických princi-
pů po listopadu 1989 zaujal arch. Pavlík právem místo 
svého někdejšího učitele prof. Stefana. Stal se poté až do 
roku 1998jako nově jmenovaný profesor nástupcem prof. 
Stefana nejen jako vedoucí velkého Ústavu dějin archi-
tektury a ochrany a renovace památek, ale také jeho pl-
noprávným pokračovatelem v organizační, vědecké a pe-
dagogické činnosti. Tato činnost hlouběji orientovaná na 
problematiku barokních tvůrčích principů, zvláště pak 
barokních klenebních konstrukcí, pokračuje úspěšné 
nadále, stejné jako jeho neúnavná činnost vědecko-lite-
rární. Rozhodným přínosem pro aktivní ochranu památ-
kového dědictví je jeho vysoce kvalifikovaná aktivní účast 
na jednání domácí rady Klubu Za starou Prahu. Jeho 
zásluhou jsou formulovány mnohé úspěšné zásahy Klu-
bu do řady sporných aktivit v historické Praze. 

Neúplnou připomínkou dosavadní 
práce a činnosti prof. Pavlíka a jeho po-
stavení v kulturní sféře společnosti ne-
lze uzavřít bez zmínky o jeho vztahu 
k hudbě - dalo by se říci k této odhmot-
něné architektuře, kterou souběžně de-
setiletí zanícené provozuje v proslulém 
kvartetu „ HO PA KA JU", a kterou má 
velíce rád i v podobě ohnivých slovác-
kých verbuňků. 

Přejeme prof. Pavlíkovi, aby mu stále 
dobré zdraví umožňovalo ještě dlouhá 
léta v nasazeném tempu úspěšně pokra-
čovat. 

František Kasička 

IN MEMORIAM 

Je mi líto, že se musím rozloučit s panem Ing. Vladimírem Hrabalem, který se zapsal do našich srdcí jako jeden 
ze zachránců funerálního umění na Olšanech a také jako přítel. 

Ing. Vladimír Hrabal se narodil v Prostějově. Odborné vzdělání získal na Vysokém učení technickém v Brně. Proto 
celý život působil u železnice (67 let). Naposledy jako ředitel státního ústavu dopravního projektování. 

Po roce 1974 byl inženýr Hrabal mezi členy Klubu Za starou Prahu, kteří přišil na Olšanské hřbitovy, aby prosazo-
vali nádherné myšlenky zachování starobylých a architektonických památek. 

Na Olšanech jsou umělecké a historické památky, které tvoří galerii funerálního umění. Jsou tam umělecká díla, 
která vytvořili známí a přední umělci. Jména nejstarších: Václav Prachner, Josef Malínský, František X. Lederer a 
další. Na Olšanských hřbitovech jsou práce také J. V. Myslbeka, Stanislava Suchardy, Bohuslava Schnircha, Jarosla-
va Horejce, Jana Štursy atd. 

Ing. Hrabal se ujal vedení skupiny členů Klubu Za starou Prahu, která působila na Olšanských hřbitovech v zájmu 
záchrany funerálních památek. Jsme mu vděční za jeho práci a za to, že se mu podařilo přispět k obnovení zapome-
nutého hřbitova Buditelů, který se stal důstojným pohřebištěm významných osobností našeho národa. 

Dovolte prosím, abych mu poděkoval za všechno, co ve svém životě vykonal, a také Vám, kteří jste se přišli rozloučit 
se vzácným člověkem. 

Česká země Olšanská, budiž inženýru Hrabalovi lehkou! 
Alois Vanoušek 
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ČLENSKÉ INFORMACE 

JUBILEJNÍ VZPOMÍNKA 

Členové domácí rady Klubu Za starou Prahu vzpome-
nuli svých zakládajících a zasloužilých členů nejen 
v průběhu jarních oslav stoletého výročí Klubu, ale též 
během listopadových vzpomínkových dnů na zemřelé. 

Jednotlivě jsme se každý z nás vracel ke vzpomínkám 
na naše přátele a předchůdce a na jejich práci pro Klub, 
af všední každodenní či veřejnou. Zamyšlením a zavzpo-
mínáním nám v myšlenkách vyrostly až překvapivě lid-
sky a činně bohaté životy mnohých našich odešlých přá-
tel. 

Symbolickou pozornosti Klubu byly ozdobeny známé 
hroby významných členů, na Vyšehradském hřbitově hrob 

rodiny Zdenky Braunerové a JUDr. Luboše Jeřábka. Na 
Olšanských hřbitovech to byty hroby dr. Anny Masaryko-
vé, inf. Františka Petrouška, dr. J. Joachimové-Votočko-
vé, ing. Aloise Kubíčka a pana Zelenky. 

Na Malvazinkách byl ozdoben hrob prof. Karla Krejčí-
ho, dále hrobky ing. arch. B. Hypšmana a dr. Z. Wirtha. 
Nebyl opoment ani hrob JUDr. Oldřicha Hory na hřbitově 
v Kostelci n. Vit. 

Ochotou našich moravských členů mohl být vzpomenut 
a ozdoben i krásně udržovaný hrob Viléma Mrštíka 
v Divákách na jižní Moravě. Při této příležitosti byl věnován 
místní knihovně jako pozornost Klubu Jubilejní sborník. 

Josef Hyzler 

STANOVY KLUBU ZA STAROU PRAHU 
upravené a schválené valnou hromadou KZSP dne 29. ledna 2000 

§1. 
Klub „Za starou Prahu" je nepolitické občanské sdruže-
ní, které má za účel šířiti pochopení a vykonávat! aktivní 
činnost pro ochranu památek, historické městské zeleně 
a pro úkoly veřejné estetiky. Sdružení je právnickou oso-
bou podle českého práva. 

§2 . 
Účelu toho chce Klub dosáhnout!: 

A) Informačními, manifestačními, po případě protestní-
mi konferencemi sdružení a to i veřejnými. 

B) Přednáškami, výlety, vycházkami i prohlídkami. 

C) Podáváním interpelací, žádostí, petici, rozkladů, pa-
mětních spisů atd. zákonodárným, výkonným, samo-
správným a jiným veřejným institucím i jednotlivcům, 
jakož i poděkovacích přípisů osobám o ideje Klubu za-
sloužilým. 

D) Vydáváním spisů, brožur, letáků i periodických publi-
kací, redigováním a rozšiřováním článků do časopisů 
všech směrů. 

E) Sbírkami. 

F) Výstavami, zábavami, společenskými večery i Jinými 
podniky, účelu Klubu sledujícími. 

G) Zřizováním místních odborů (pobočných sdružení) 
mimo Prahu. 

H) Um, že se může stát zakládajícím členem jiných sdru-
ženi s obdobnými cíly, jako jsou cfle Klubu. Tímto roz-
hodnutím je pověřena domácí rada Klubu s dodatečným 

schválením valné hromady. Klub může podporovat vzniklé 
sdružení materiálně i jinak. 

CH) Účastí ve správních i jiných řízeních, při nichž mo-
hou být dotčeny zájmy ochrany kulturních památek, his-
torické městské zeleně a veřejné estetiky. 

S 3. 
A) Sídlem ústředí Klubu jest Praha. Jednací řeč jest 

česká, v korespondenci může se však užiti i jazyků jiných 
v překladu původního dopisu. 

B) Občanské sdružení sídlí na adrese: 

Klub Za starou Prahu 

Mostecká 1 

11800 Prahal 

S4. 

Členem Klubu může se státi každý, je-li o něm známo, 
nebo lze-li předpokládat!, že jest programu klubovnímu 
oddán. 

§5. 

Členové Klubu jsou: 

A) Činní s ročním peněžním příspěvkem, stanoveným 
valnou hromadou, nebo v odůvodněných případech 
domácí radou, s dodatečným schválením valné hromady. 

B) Čestní, valnou hromadou zvolení za vynikající zásluhy 
o ideu, jíž Klub slouží. Jimi mohou být i cizinci. 
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§6 . 

O přijímáni nových členů rozhoduje domácí rada. 

Členem Klubu býti přestává: 

A) Kdo vystoupil; vystoupení z Klubu jest nutno ohlásiti. 
Vystoupí-li kdo mezi rokem, zaplatí ještě za běžný rok. 

B) Kdo byl vyloučen; tak může se státi členu, jenž svým 
jednáním porušil zájmy sdružení, případně když jedná 
proti programu. Klubem zastupovanému. Vyloučení děje 
se usnesením domácí rady prostou většinou. Vyloučený 
může se odvolat! k smírčímu soudu sdružení. 
(Viz §17.) 

8 7. 

Každý člen má právo navštěvovat! místnosti Klubu a býti 
přítomen v členských schůzích, podávati dotazy a návr-
hy, rokovati, ůčastniti se všech jiných podniků klubov-
ních. 
Členové se mohou sestupovati v odbory, které si volí své 
funkcionáře (předsedu, jednatele), a tito zasedají v domá-
cí radě. Usnesení odborů jsou podrobena schváleni do-
mácí rady. Pokud by jich tato neschválila, vrátí je k nové-
mu projednávání v odboru. 

S8. 

O záležitostech sdružení rozhoduje: 

1. Valná hromada. 

2. Domácí rada. 

Valná hromada jest schopna usnášeti se, je-li přítomna 
jedna čtvrtina členů. Nesejde-li se dostatečný počet v ho-
dinu k tomu určenou, koná se valná hromada s týmž pro-
gramem o půl hodiny později bez ohledu na počet přítom-
ných. 

Právo hlasovací má každý člen, jenž zaplatil příspěvek za 
ono období, za něž se valná hromada odbývá. Usnesení 
valné hromady děje se vždy absolutní většinou hlasů pří-
tomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodne předsedající. 

§9 . 

Řádná valná hromada má býti svolána domácí radou nej-
déle do konce března každého roku - a to oznámením v 
denních listech; nebo uzná-li domácí rada, i pozvánkami. 

S 10. 

V řádné valné hromadě: 
1. Podává domácí rada zprávu o činnosti sdružení a stavu 
pokladny; 

2. Volí se předseda, dva místopředsedové, minimálně 12 
a maximálně 18 členů domácí rady a 2 revizoři účtů; 

3. Mohou býti voleni čestní členové. 

Volba děje se lístky, nebo po daném návrhu aklamací. 
Mimořádně může valná hromada svolána býti, když si 
toho přeje aspoň jedna desetina členů. 

811. 

Výkonným orgánem valné hromady a Klubu jest domácí 
rada. Její správní období kryje se s rokem občanským. 

8 12. 
Domácí rada skládá se z předsedy, dvou místopředsedů, 
12 až 18 přísedících a z předsedů a jednatelů jednotli-
vých odborů na rok volených. 

8 13. 
Domácí rada volí jednatele, pokladníka a ostatní funkci-
onáře podle dočasné potřeby. 

8 14. 
Schůzi domácí rady řídí předseda, nebo některý místo-
předseda, v jich nepřítomnosti může si domácí rada voliti 
předsedajícího. Domácí rada usnáší se právoplatně, je-li 
přítomno pět jejích členů, předsedu v to čítaje. V případě 
nutné potřeby, zejména vobdobí letním může domácí rada 
rozhodovat! v přítomnosti tří svých členů, předsedu v to 
počítaje. Rozhoduje absolutní většina hlasů, při rovnosti 
rozhoduje předsedající. 

8 15. 
O změně stanov a rozchodu Klubu rozhoduje valná hro-
mada. 

8 16. 
Klub zevně zastupuje a listiny sdružení podpisuje před-
seda, nebo některý z místopředsedů a jednatel. 

Projevy, jež vyšly z některého odboru, spolupodepisuje 
předseda odboru. 

8 17. 
Spoty mezi členy Klubu a protesty členů vyřizuje smírčí 
soud, tříčlenný, AD HOC zvolený. Obé strany jmenují po 
jednom soudci a tito povolají třetího jako předsedu. Všich-
ni musí býti členy Klubu. 

8 18. 
Rozejde-li se sdružení, připadne registratura, archiv a 
knihovna Archivu hlav. města Prahy, jmění, pokud by 
poslední valná hromada neučinila zvláštního opatření, 
obci hlav. města Prahy. 



: ZA STAROU PRAHU : 

PROBLÉM: 
Půdní vestavby 

Pozdně klasicistní dům čp. 823-U na Václavském 

nám po přestavbě. Příklad řešení, kdy architekt 

považuje střechu domu za volnou stavební parcelu. 

Nahoře dům čp. 460-1 

na Staroměstském náměstí 

v pohledu z věže Staroměstské 

radnice. Stav po celkové 

přestavbě a dvoupodlažní 

nástavbě. 

Rádoby historizující, ale velmi 

tvrdá a nepřirozená kulisa 

střechy, střešní okna a plochá, 

rozestavěná terasa za jejím 

hřebenem. V pozadí se rýsuje 

zhanobená střecha kostela 

sv. Michala. 

Vpravo Břetislavova ulice 

na Malé Straně, efekt 

hromadění kompromisů. 
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