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: ZA STAROU PRAHU: 

Výstava Klubu 
Za starou Prahu 
v Paříži 

V ulici Francois Miron 44-46 

v domě zvaném „ la maison 

ďOurscamp" v proslulé 

pařížské čívrli Marais sídlí 

sdružení Paris historique, 

které v září 2002 propůjčilo 

své výstavní prostory 

Klubu Za starou Prahu. 

Foto: Martin Micka, 9. září 2002 

Výstava nazvaná „Klub Za 

starou Prahu: Cent et deivc 

ans" v klenuté podzemní síni 

z 13. století prezentovala na 

25 panelech historii Klubu od 

jeho založení po nejžhavější 

současnost. 

Foto: Martin Micka. 

9. září 2002 

STAROU 
P R A H U 

Cenný historický 

dům „la maison 

ďOurscamp" 

z konce 16. století byl 

sdružením Paris 

historique v 60. letech 

20. století zachráněn 

před demolicí 

a během dalších 

dvaceti let vlastníma 

rukamajeho členů 

upraven do dnešní 

podoby. 



:ZA STAROU PRAHU: 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 
Ročník XXXIII. (IV.) číslo 1 / 2003 

P O Z V Á N K A 
na valné shromáždění Klubu Za starou Prahu 

dne 1. března 2003 v 9,30 hod. 
v Baráčnické rychtě 

Praha 1 - Malá Strana, 

Tržiště 23 (čp. 555-III), 

možnost příchodu k sálu 

též z Nerudovy 13 (čp. 250-111). 

PROGRAM 
Jednatelská zpráva 

Pokladní zpráva 

Revizní zpráva 

Diskuse 

Volby předsednictva a domácí rady 

Usnesení 

(Před návštěvou valného shromáždění si laskavě přečtěte rubriku Členské informace na straně 23) 

DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2002: 
PhDr. Kateřina Bečková -předsedkyně 

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

Mgr. Kateřina Hanzlíková, ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kašička, 
Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová 

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

Milan Patka, Ing. Jiří Novák - revizoři 

Jednám domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu 
od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu. 
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2003 
HOVORY O PRAZE 

308. 8. ledna 
Kníže Kamil Rohan, 

zakladatel zámku Sychrov a čestný občan královského města Prahy 
Přednáší PhDr. Miloš Kadlec 

309. 12. února 
Historické lékárny v Praze 

Přednáší PhDr. Helena Čižinská (Národní památkový ústav) 

310. 12. března 
Pražská náboženská bratrstva v době baroka 

Přednáší PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR) 

311. 9. dubna 
Dalimil a jeho kronika 

Přednáší PhDr. Tomáš Edel (Podještědské muzeum, Český Dub) 

312. 14. května 
Neznámá přátelství Maxe Švabinského 

Přednáší Otto Janka, Helga Turková 

313. 11. června 
Aktuality Klubu Za starou Prahu 

Informují členové Domácí rady Klubu. 

314. 10. září 
Císařové a králové v Cáchách. Sochařské zobrazení na cášské radnici 

Přednáší Věra Blažková (Společnost Cáchy - Praha) 

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

v přízemi vzadu. Václavské nám. 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C. 

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

(Závazné terminy přednášek pro podzimní měsíce roku 2003:10. záři, 8. října, 12. listopadu 
a 10. prosince.) 

ZA STAROU PRAHU, 
VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU 

ročník XXXIII. (IV.). číslo 1/2003 
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 

Vychází třikrát ročně. 

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková 
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu. 

Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák. Tisk: Hugo s. r. o. 

Číslo 1/2003 mělo redakční uzávěrku 31.12.2002. 

Číslo 2/2003 vyjde v květnu 2003. 
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Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, 
si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích 
Fišer, Kaprova 10, Praha 1, Academia, Václavské nám. 34, Mapkupectvi, Žatecká 2, mohou si též časopis 

předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného). 

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

telefon: 257 530 599 
e-mail: kzsp@mail.cz 

internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz 

Členství v Klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2003 je navržen v hodnotě 
150 Kč (studenti, důchodci) a 250 Kč ostatní. 

Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici na internetu nebo v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu. 

mailto:kzsp@mail.cz
http://www.zastarouprahu.cz
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KARLÍN MEZI VODOU A MRAZEM 
Dne 4. prosince 2002 uspořádal Klub Za starou Prahu tiskovou konferenci na téma Karlín -

historické město v ohrožení Touto akcí vyvrcholila několikaměsíční snaha o zviditelnění kauzy, 
která mapuje přímé ohrožení historické podstaty Karlina. 

Rekapitulace případu 
Při srpnové povodni byl zaplaven téměř celý Karlín 
do výše kolem 3 m. Celá oblast byla úspěšně evakuo-
vána, uzavřena a obyvatelům poskytnuto náhradní 
přístřeší. Po opadnutí vody se část obyvatel vrátila 
zpět a začalo se pracovat na obnově poničené čtvrti. 
Na místo byli přizváni dobrovolníci z řad statiků 
a všechny domy v zasaženém území se začaly posu-
zovat. Po zřícení několika budov z důvodů nestability 
podloží se celé posuzování zmrazilo a situace začala 
být prezentována jako dlouhodobé nejasná. Na zá-
kladě posudků, byly stavby rozděleny na kategorie A 
(vyhovující), B (nevyjasněné) a C (C/N nepřístupné, 
C/R rizikový přístup). Slabým místem se stal právě 
dlouhodobý vývoj statického posouzení: stavby jsou 
mezi jednotlivými kategoriemi přesouvány. Násled-
ně po samovolném zřícení se objevila i svévolná de-
molice, kterou majitel dodatečně zdůvodnil špatným 
statickým stavem (Křižíkova 63, čp. 125). 

Již před povodní, v červnu 2002, získal Klub infor-
maci o developerské snaze zbořit dům čp. 88 v So-
kolovské ulici. Tato hodnotná historická stavba, navrže-
ná za památku již roku 1992, zatím patří městu a po 
několikaletém zanedbávání se dokonce objevil projekt 
na výškovou budovu, stojící na jejím místě. Ukazuje 
se, že do této situace se pozvolna zřejmě mělo dostat 
více staveb a povodeň tento proces jen urychlila. 

V říjnu se začal Klub zajímat o další vývoj situace. 
Touto kauzou byli pověřeni „referenti pro Karlín" 
Mgr. K. Hanzlíková a I. Minář. Ti po několika obchůz-
kách a průzkumech zjistili, že v kategorii C se ocitla 
většina nejstarších karlínských domů, často zapsa-
ných jako kulturní památky nebo na zapsání navr-
žených. (V dříve již sledovaném čp. 88 se ani po dvou 
měsících nezačalo s odklízením nánosů bahna.) 

1. listopadu uspořádal Státní památkový ústav 
v hlav. městě Praze (dále SPÚHMP) veřejnou diskusi 
na téma Karlín. Akce se zúčastnili mimo pracovníků 
ústavu pouze zástupci Klubu a zástupkyně nového 
odboru Městské části Praha 8 Za obnovu Karlina -
Ing. Barbora Hořavová. Z presentace problému 
pracovníky SPÚHMP vyplynulo, že se soustřeďují 
hlavně na další osud Invalidovny, Karlínského chrá-
mu a fary. Problém vyklizených a uzavřených obyt-
ných domů, jejichž počet jde do desítek, otevřeli až 
zástupci Klubu. Vedení SPÚHMP přiznalo, že na 
zmapování aktuální situace nemá dostatek pracov-
ních sil a požádalo tímto Klub o pomoc. 

Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření 
ze „závislosti" statických posudků, byli přizváni sta-
tici - dobrovolníci z řad Klubu Za starou Prahu. 
18. listopadu se uskutečnila terénní prohlídka za pří-
tomnosti statiků: Ing. Václava Jandáčka a Ing. Karla 
Fantyše, kteří již v Karlině posuzovali stavby v první 

vlně, po opadnutí vody. Potvrdilo se, že pokud pro-
vedli majitelé ihned základní očiitční, vysušeni 
a opravy omítek, domy se témiř automaticky zařa-
dily do kategorie A. Stavby v jejich sousedství, 
o které se jejich majitelé nezačali starat, jsou z 90% 
ve stejném statickém stavu jako jejich sousedé, 
ale vzhledem k jejich povrchové zanedbanosti jsou 
řazeny do kategorie C. 

Klubovní referenti pro Karlín vypracovali seznam 
nejcennéjších (a často nejzanedbanějších) staveb 
v postižené zóně. Tento seznam, jak se později uká-
zalo, se shoduje s navrhovanou Památkovou regu-
lací, vypracovanou v roce 2001 týmem vedeným 
Ing. Dagmar Sedlákovou (Státní ústav památkové 
péče). V seznamu, který byl Klubem předán SPÚ-
HMP, je 26 staveb, z těch je 9 již zapsaných jako 
kulturní památky a několik dalších je k zapsání 
navržených. Záměrem je však zapsáni ostatních, 
neboť, jak prohlásil i ředitel SPÚHMP PhDr. Ladi-
slav Špaček ochrana v rámci památkové zóny je zde 
nedostačující. 

Pohled do Sokolovské z Negrelliho viaduktu dne 14. 8. 
2002. Reprodukce fotopohlednice se snímkem Romana 
Sejkota, vydané Hlavním městem Prahou u příležitostí 
výstavy Praha pod vodou na Staroměstské radnici 
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Novinové články 
rejlektujicí úsilí 
Klubu za záchranu 
historické tváře 
Karlina. 

PRAHA 

Čtyři měsíce nestačily, aby se Karlín vzpamatoval 

Památkáři: Historická čtvrť je ohrožena 

Klub 

25. listopadu vyšel ve Večerníku Praha článek, ve 
kterém položila redaktorka Martina Klapalová vedle 
sebe názor Klubu a názor starosty Prahy 8 Josefa 
Noska. Poprvé zde zazněly dva hlavní aspekty celé 
situace: obavy z developerských záměrů a finanční 
situace Prahy 8. Je zajímavé, že právě společnost 
Real Estate Karlín, skupující už dlouhodobě volné 
pozemky v oblasti, přichází zároveň s projektem pro-
tipovodňové hradby na Rohanském ostrově (od ho-
telu Hilton až do Libné), která má celý Karlín chrá-
nit. Právě vstřícný postoj městské části k Real Estate 
Karlín jako k velkým zachráncům celý Klub znepo-
kojil. Je bohužel smutnou skutečností, že právě tato 
firma způsobila svými stavebními pracemi poškoze-
ní minimálně dvou objektů v době povodně (zřícení 
dvorního traktu Sokolovská 92, čp. 110 a dlouho-
dobé nezajištění propadlých sklepů na parcele 
vThámově ul. vedle čp. 88). 

Stanovisko Klubu 
4. prosince se konala v prostorách Národního mu-
zea dlouho připravovaná tisková konference Klubu 
Za starou Prahu na téma Karlín - historické město 
v ohrožení K této příležitosti vydal Klub oficiální sta-
novisko, které obdrželi novináři spolu s digitální fo-
tografickou dokumentací a vyjádřením statiků na CD. 

V srpnu 2002 postihly Prahu katastrofální záplavy. 
Nejpostiženější pražskou čtvrti se stal Karlín - první praž-
ské předměstí, založené v období klasicismu na počátku 
19. století. Již v průběhu povodně a těsně po ní se 
v Karlině zřítilo několik domů. Od tohoto okamžiku začal 
být Karlín odpovědnými orgány i veřejností vnímán jako 
nebezpečná zóna, ve které lze očekávat zřícení dalších 

objektů. Z tohoto důvodu byl značně zpomalen návrat 
obyvatel a tím i normálního života do pustých karlín-
ských ulic. 

Jednotlivé domy byly posouzeny statiky, kteříje pod-
le technického stavu roztřídili do tří kategorií 
(A = vyhovující, B = nerozhodnuto, C = staticky 
nevyhovující dělí se dále na C/R = rizikové, C/N = ne-
vstupovat). V souvislosti s touto klasifikací domů zjistil 
Klub Za starou Prahu některé závažné skutečnosti, 
které zpochybňují její objektivitu. Lze totiž řící že: 

- Za nejhoršíjsou označeny domy nejstarší, které 
neumožňují takové zhodnocení pozemku jako jejich 
o mnoho pater vyšší sousedé. 

- Nezávislé statické posudky, které nechal Klub 
vypracovat, prokazují že stav zmíněných domů. není ani 
zdaleka tak vážný, jak uvádí oficiální klasifikace. 
Žádný z nich není natolik staticky poškozen, že by 
nebyla možná jeho oprava. 

- Mnohé domy jsou v pořádku i přes to, že již 
před povodní byla dlouhodobě zanedbána jejich 
údržba. Smutnou skutečností je, že se nejedná jen 
o domy v soukromých rukou, neboť majitelem řady 
objektů je městská část Praha 8. 

Vzhledem k výše řečenému vzniká dojem, že celá akce 
nemusí být jen opomenutí či nezájem - souvislé plochy 
ohrožených domů a klíčová poloha jejich parcel vedou 
k domněnce, zda není za chybnou klasifikaci silný 
investorský tlak na demolici historických domů a ná-
slednou výstavbu mnohapodlažních objektů na jejich 
místě. 

Vzniklou situaci považujeme za mimořádně alarmující 
a vyzýváme k její okamžité nápravě. Karlin je podle zá-
kona 20/1987Sb. prohlášen památkovou zónou, a to 
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Zřícená přední část 
domučp. 148 
v Křižíkově ulici. 
Osud demolice čeká 
pravděpodobně 
i na oba jeho sousedy: 
čp. 194 (vlevo) 
ačp. 104 (vpravo). 

z důvodu jeho mimořádných kvalit urbanistických i ar-
chitektonických Předměstí bylo založeno na klasicistním 
šachovnicovém půdorysu a z doby jeho výstavby se do-
chovalo množství staveb, které tvoří v některých partiích 
pozoruhodné památkové celky (zejména oblast Karlín-
ského náměstí, Křižíkovy, Thámovy a některé části 
Sokolovské ulice s přilehlým okolím). Neobjektivní klasi-
Jikacíjsou přitom ohroženy právě tyto nejstarší a nejcen-
nější karlínské domy. 

Památkovou hodnotu Karlina však netvoří pouze tato 
nejstarší etapa - v období 19. a první poloviny 20. století 
zde vzniklo množství velice zajímavých domů a továren, 
které se podřídily klasicistnímu řádu města a dotvářejí 
jeho ojedinělý genius loci Jakékoli demolice a následné 
zcelování parcel by proto vedly k nevratnému poškození 
charakteru této unikátní historické čtvrtí. 

Klub Za starou Prahu proto vyzývá všechny zaintere-
sované orgány, aby si uvědomily vážnost situace a tuto 
začaly neprodleně řešit. V první fázi je bezpodmínečně 
nutné: 

- Vypracovat nové a nezávislé statické posudky všech 
ohrožených historických objektů, přičemž domy zařaze-
né do nejhorší kategorie musejí mít jednoznačné prohlá-
šeni že „stavba je zničena natolik, že není technicky 
opravitelná". V případě, že se jedná o dům historicky 
cenný, je třeba zohlednit jeho hodnotu a učinit vše pro 
jeho záchranu. 

- Navrhnout neprodleně nejcennější objekty k zápisu 
do seznamu nemovitých kulturních památek. 

- Vypracovat celkovou strategii záchrany historického 
Karlina; městská část Praha 8 musí veřejně deklarovat 
svůj zájem na uchování historické podoby města, neboť 
jen tak lze čelit účelovým spekulacím s domy a pozemky 
a zabránit tak zneužití záplav k prosazení naddimenzo-
vaných podnikatelských záměrů. Jedním z garantů kon-

cepce záchrany města musí být vedle Státního památko-
vého ústavu v hl.m Praze i odbor památkové péče Magis-
trátujako výkonný a tudíž odpovědný orgán památkové 
péče na území hlm. Prahy. 

Na konferenci vystoupili před novináři nejen sta-
tici inženýři V. Jandáček a K. Fantyš a „karlínští 
referenti" Klubu s konkrétními příklady, ale i zástupci 
SPÚHMP (ředitel PhDr. L. Špaček, PhDr. M. Zachař) 
a sám starosta Prahy 8 Josef Nosek (ODS). Ten zde 
veřejně deklaroval svůj vřelý vztah ke karlínským 
památkám a ujistil přítomné, že nepodporuje řešení 
svízelné situace demolicemi, nicméně zdůraznil, 
že na opravy mnoha poničených domů ve správě 
městské části se prostředků nedostává. 

Současná situace 

V Karlině se stále ještě vysouší a situace některých 
zmiňovaných objektů se nezměnila. Jak nás infor-
movali zástupci stavebního úřadu, bylo zatím vydá-
no 11 demoličních výměrů, z toho 3 na bytové domy. 
Městská část není vlastníkem všech památkově za-
psaných domů a jediný způsob, jak mohou soukro-
mé majitele přimět k zahájení oprav, jsou několika-
tisícové pokuty.... 

Praha se již dočkala značných mrazů a nyní zbý-
vá jen čekat na jarní tání, zdali dá zapravdu demo-
ličním tendencím, nebo snaze zachovat památko-
vou podstatu Karlina nedotčenou. Jisté je v tuto 
chvíli jediné: průhled karlínskými ulicemi směrem 
k řece se pozvolna uzavírá výstavbou administrativ-
ních veledomů na Rohanském ostrově, jejichž 
stavebníky jsou právě firmy tolik podporované 
radnicí. Věřme, že i mezi nimi se najdou lidé s citem 
pro historii a autenticitu. 

Ivan Minář 



ROČNÍK XXXIII. (IV.) ČÍSLO 1 / 2003 7 

Seznam cenných domů v Karlině, 
které byly vytypoványjak svým současným stavem a zařazením do určité kategorie, tak svou 

polohou výhodnou z hlediska stavebně-investorského zájmu jako nejohroženejší. 

Ulice Číslo orientační Číslo popisné Zapsaná památka 

Sokolovská 28 89 Ne 
Sokolovská 20 36 Ne 
Sokolovská 51 46 Ano 
Sokolovská 53 43 Ne 
Sokolovská 65 97 Ne 
Sokolovská 91 / Pobřežní 64 88 Navržen 
Sokolovská 92 / Thámova 110 Ano 
Křižíkova 77 / Thámova 15 147 Ano 
Křižíkova 26 179 Ne 
Křižíkova 28 180 Ne 
Křižíkova 30 138 Ne 
Křižíkova 59 195 Ne 
Křižíkova 61 76 Ne 
Křižíkova 67 70 Ne 
Křižíkova 69 123 Ne 
Pemerova 43 136 Ne 
Pernerova 45 136 Ne 
Pemerova 40 9 Ne 
Kollárova 18 157 Ne 
Kollárova 16 171 Ano 
Kollárova 14 158 Ano 
Kollárova 12 190 Ano 
Kollárova 10 203 Ano 
Kollárova 8 276 Ne 
Karlínské náměstí 2 156 Ano 
Karlínské náměstí 3 170 Ano 

Dům čp. 89 v Sokolovské 28. 
Objekt je dvoukřídlý do tvaru „L", 
v přízemí jsou malované plackové 
klenby, v majetku obce, zařazen 
do kategorie B. Dům navržen 
k zapsání do seznamu památek. 
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Dům čp. 43 v Sokolovské 53. Nárožní dům 
do Karlínského náměstí, původní sídlo 
Zátkový sodovkárny. Přestože je objekt 
obydlen, je zařazen do kategorie C/N, 
soukromý vlastník nechal provést pouze 
neefektivní výdřevu přízemí 
S čistěním a omítkami se vyčkává. Dům je 
navržen k zapsání do seznamu památek. 

Pravděpodobně nejmenší karlínský dům 
čp. 36, Sokolovská 20. Zařazen do katego-
rie B, soukromý vlastník, navržen k zapsání 
do seznamu památek. 

Fotografie: Ivan Minář, Michal Patrný 
Další snímky ohrožených karlínských domů 
jsou publikovány v barevné příloze. 
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PŘEVELIKÁ POVODEŇ V KARLÍNE 

Pohled na Karlín z konce 50. let 19. století Lept, Muzeum hlav. města Prahy. 

Karlín, nejstarší novodobé předměstí pražské, vysazené na Špitálském poli kdysi daleko 
před hradbami Nového Města, bylo po založeních císaře Karla IV. dalším větším urbanistickým 
činem. Blízkost města, rovný terén a komunikační osa umožnily stavbu města pozdně empíro-
vého ve stejném duchu, jakým byla jádra pevnostních měst Terezína a Josefova Přísná karte-
ziánská soustava ulic nebyla omezena terénem a ani nebylo nutné opevnění Blízkost říčních 
ramen, později přeměněných na přístav, byla dobrým vkladem pro elegantní obchodní čtvrť. 
Rovněž důsledné a velkorysé vymezení ploch, včetně šířky ulic a dostatečných rezerv, bylo 
příčinou, že plynulý rozvoj byl možný až do konce 19. století Divoce pronikající průmysl sice 

čtvrť nekrášlil, nicméně zůstával v polohách přijatelných pro město. 

V místo nevalné pověsti se začal Karlín měnit až ve 
dvacátém století, kdy docházelo k dožívání a radi-
kálním přestavbám domů, nicméně hlavní chátrání 
nastalo až v době bezčasí a bezpráví po roce 1948. 

Potom se autor těchto řádek nedivil reakci mi-
mopražského občana, který vloni po zprávách 
o zatopení Karlina prohlásil, že teď by měly přijít 
buldozery. Jako nahodilý návštěvník Karlina si ne-
uvědomoval klady zanedbaného města, jeho oči vi-
děly jen špínu a oprýskané domy. Ten muž neviděl 
jasnou koncepci, náměstí s parkem a jedním z nej-
hezčích pražských kostelů, který je skutečně řádo-
vým dílem, slohově čistým a navic situovaným 
s dostatečným odstupem od hlavní komunikace. On 
neviděl školní budovy, postavené vzhledně a měst-
sky, z nichž některé přijímají žáky do svých zdí sko-
ro sto padesát let. Také neviděl ladnost železničního 
viaduktu, již oproštěného od vestaveb pod římsky 
důstojnými oblouky. Patrně si také neuvědomil krásu 
některých domů jako Hamburk, U Dělokříže. Vždyť 
samy názvy těchto domů dávají prostor k fantazii 
dálek a dobrodružství. Nedojala ho ani budova bý-
valé koňské pouliční dráhy, která dnes zásobuje 
občany Prahy automobily Mercedes - Benz a plní 
tak svoji sociální roli mezi pražskou smetánkou. 

Povodeň v Karlině v březnu 1845. Voda stojí v ulicích, 
domy praskají. Litografie, Muzeum hlav. města Prahy. 
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Karlínský přístav 
(dnes Pobřežní ulice) 
před polovinou 19. 
století. Litografie, 
Muzeum hlav. města 
Prahy. 

Co bylo příčinou nepochopení, je jasné, čtvrť patřila 
k málo udržovaným. 

Domy byly postupně nastavovány, partery upra-
vovány a to ke kráse nepřispělo. Několik ustupují-
cích „zubů" na Sokolovské pak dávalo tušit, že domy, 
které jednou zůstanou za novou čárou a budou 
vyčnívat, nepochodí dobře, zejména tehdy, kdy „vy-
čnívajících" bude málo. Nicméně změněné pováleč-
né poměry a plíživá chudoba neumožnily Sokolov-
skou proměnit v bulvár se svištícími automobily. 
Poslední dopravní opatření nechalo v ulici svištět 
jen pražskou elektrickou tramavaj a obslužnou do-
pravu. 

Zpátky k velké vodě, povodni nového tisíciletí. 
Poškození domů a jejich stavebních materiálů lze 
označit jako úměrné stáří a vyčerpání rezerv kon-
strukci. Nejvíce byly postiženy domy nejen zanedba-
né a podivně přestavěné a přetížené, ale i domy, 
které byly postaveny technologií první poloviny 
19. století. Zdivo stěn a pilířů smíšené, klenby ci-
helné, plochých tvarů s klenebními pásy. Takové 
domy jsou citlivé na poklesy podpor, založení ve skle-
pích je mělké a tuhost horních stropů je zajištěna 
kleštěmi v trámových stropech, mnohde uhnilými 
a uvolněnými. Takový dům má daleko menší šanci 
na překonání problémů s přežitím v oblasti, kde jsou 
ulice rozbrázděny sítěmi se slabě zhutněnými zásy-
py, kde jsou zbytky starých stok, špatné sypané či 
nezasypané studně. Stačí málo, změna konsistence 
písčitých hlín, drobné vyplavení písku v podzákladí, 
a dům reaguje dalšími poruchami. Rovněž namoče-
ní zdí a pilířů na maltu nevalné kvality, maltu 
vylouženou či maltu s obsahem hlíny, vyvolá větší 
poruchy. O poznání lépe byly na tom při škodách 
domy z 80. a 90. let 19. století, postavené již důsled-
něji, se zásadami moderního zednictví, lepšími malt-
ami a provedením klenebních pásů a kleneb nad 
přízemím s užitím válcovaných nosníků. Zde došlo 

k poruchám spíše změnami v založení, lokálním po-
rušení v základech. Nejlépe pak obstály domy 
s betonovými stropy či celobetonovými kostrami, 
vesměs však plošně založené, pocházející z první 
poloviny 20. století. Materiály domů se chovaly růz-
ně, málo kvalitní malty opadávaly ze zdiva samy, 
dříve než se stačily rozmnožit plísně, lepší omítky 
a omítky ušlechtilé byly místy vymyté skoro tak pěk-
ně jako po tlakovém očištění, ovšem bahno u jejich 
pat se stopami krysích paciček dávalo tušit, že plí-
seň nečeká. Skutečně dobře pak vodu přežily mno-
hé sádrové omítky a štuky, kde došlo k důkladnému 
odmočení letitých nánosů malířských hlinek. Jak 
se však takové plochy budou chovat po vyschnutí, 
zatím nevíme. 

Za své vzaly podlahy a výplně otvorů, zejména tam, 
kde byly dveře laťovkové či překližkové. O poznání 
lépe si vedly dveře z masivního dřeva a své domy 
uchránila i důkladná dřevěná vrata, která ještě uži-
vatelé nestačili vyměnit za plechový či umělohmot-
ný plevel. Podlahy v místnostech jsou vesměs 
k nepotřebě, zachovány by snad mohly být některé 
přeložené dlažby a dřevěné špalíkové dlažby po za-
stavení plesnivění. Vysoušení bude nutné včetně 
zásypů nad klenbami, jsou však i domy, kde voda 
vnikla do dřevěných stropů. Tam bude odvážné i 
zachování pouhých trámů. 

Jako bolavé místo se ukázaly různé polozapome-
nuté větráky sklepů a anglické dvorky. Do nich vnikla 
voda shora a její unášecí schopnost byla tak velká, 
že strhla i zeminu kolem nepříliš pevné konstrukce. 

Škody na čtvrti jsou skutečně velké, i když si od-
myslíme nadsázku tisku a televize, kde se mnohdy 
mluvilo o propadadajícím se městě či čtvrti odsouze-
né k zániku. 

Stav vody ve čtvrti, která zažila nejméně dvě velké 
vody v letech 1845 a 1890, je překvapivý, musíme 
si však uvědomit, že předchozí záplavy byly menší. 



ROČNÍK XXXIII. (IV.) ČÍSLO 1 / 2003 11 

V dobé povodně v roce 1845 Karlín teprve vznikal, 
při povodni 1890 byla voda asi ve výši 0,4 m nad 
rovinou parku Invalidovny. Dnes však na stejném 
mistě dosáhla voda o 3 m výše. Příčinou je asi nejen 
větší rozsah povodně, ale i zastavění plochy Holešo-
vic a dokončení jezu a zdymadla v Tróji. Karlín je 
dnes město protínané metrem, do jeho hlubin se 
řítily vodní spousty přetékající provizorní hradící 
stěny o více než metr. Naplnění metra vodou a nasy-
cení vodou míst v bývalých stavebních jámách rov-
něž příliš nepřispělo stabilitě základů okolních sta-
veb. 

Zřícené domy pak byly výsledkem několika nega-
tivních vlivů, od zanedbané údržby, nadměrného 
oslabení při adaptacích, po selhání základů a pod-
základí až po prosté fyzické dožití budovy jako kon-
strukčního celku. 

Příběh bude mít pokračování, některé domy 
jsou dodnes nepřístupné, o jiných se pochybuje. 
S opadnutím vody opadl i prvotní strach z celoplošné 
likvidace budov po blocích. Zajištěné domy budou 
ale zkoumány, některé bude možno zachránit a re-
konstruovat, objeví se tlaky „realitního myšlení," kdy 
parcela se prodává lépe než obývaný zanedbaný dům. 
Dům vystěhovaný pro nepoužitelnost a havarijní stav 
sejme z majitele břemeno státem vynucených dědič-
ných regulovaných nájmů. Spory a různé názory 

budou silné a dlouhodobé, nicméně stav přírodních 
dějů bude na lidském konání nezávislý. Lze předpo-
kládat, že se ještě část poruch objeví i po letech. 
Některé domy budou uvedeny do stavu použitelné-
ho velmi rychle, po zkušenostech z Moravy v roce 
1997 však lze přepokládat, že v místech méně ruš-
ných budou povodňové škody vidět několik let. Vše 
bude záviset na ekonomické síle místa, zájmu vlast-
níků a správy města. Ekonomická síla Karlina je 
jistě známa, pomineme-li skupinu hromovládných 
budov před viaduktem, vidíme, že prozíravý Fran-
couz staví další veledům za viaduktem a jako by vodu 
čekal, opatřil dům mohutnou špicí proti proudu 
Vltavy. Příď tohoto Titaniku rozrazí vody povodně 
ještě větší, odolá i ledovým krám, je to skutečně král 
králů v kalných vodách vzduté Vltavy. 

A Karlín? Měl by si zachovat svůj nenápadný pů-
vab, eleganci dlouhé třídy prostřídané náměstím 
a parkem, domy, které si člověk uvědomuje až po 
zboření, vykukující průmyslové stavby či stavbičky, 
které jsou mnohému architektu bez nápadu při ci-
taci tvůrčími berličkami. 

Václav Jandáček 

Text vyšel původně v Tématické příloze časopisu 
Architekta 11/2002. 

Karlínské náměstí 
s kostelem 
sv. Cyrila a Metoděje 
v 70. letech 
19. století na kresbě 
tužkou od Vincence 
Morstadta. 
Muzeum hlav. města 
Prahy. 
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PROBLÉM DOSTAVBY VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ V DEJVICÍCH 
ZNOVU OTEVŘEN 

V loňském roce přišel opět na pořad dne složitý problém dostavby Vítězného náměstí v Praze. 
Úvahy na dané téma přitom mají dosti reálný charakter, neboť pro obě parcely (menší, v místě 
dnešního tržiště, a větší, klíčovou, v ose náměstí mezi Evropskou a Jugoslávských partyzánů) 

existuje investorský záměr a vůle stavět co nejdříve. 

Budova na menší parcele má mimo jiné sloužit jako 
radnice Prahy 6(1), nepoměrně větší objekt sousední 
pak naplní z největší části kanceláře a obchody; malá 
část bude ponechána i účelu, pro nějž byla původně 
rezervována celá rozlehlá parcela - tedy potřebám 
vysokých škol. 

Pro větší z objektů vzniká v současné době pro-
jekt v atelieru A.D.N.S. a s výstavbou se počítá v roce 
2004. Projektu a dalším okolnostem s ním spoje-
ným se budeme podrobně věnovat příště. Bylo by 
sice logické jím začít, neboť parcela má konkrétního 
vlastníka s konkrétním záměrem a charakter zámě-
ru zásadné ovlivní podobu novostavby, avšak pro-
blém dostavby náměstí je natolik citlivý, že je nutné 
jakýkoli návrh vidět v kontextu historie místa a mi-
nulých i současných návrhů na jeho dostavbu. A to 
i v tomto případě, kdy se zdá být na podobnou dis-
kusi poněkud pozdě. 

Historie původních záměrů 
Období prvních let nezávislé ČSR bylo plné snů 
a vizí. Praha jako hlavní město mladého ambicióz-
ního státu pochopitelně stála od počátku v samém 
středu pozornosti. Během krátké doby byla ustave-
na Státní regulační komise, která měla udat směr 
budoucího rozvoje plánovaného milionového velko-
města. Od počátku dvacátých let probíhaly soutěže 
na řešení jednotlivých pražských sektorů a poprvé 
v novodobé historii Prahy se tak dělo koordinovaně 
s ohledem na souvislosti celého města. Čas vyměře-
ný první republice však vypršel příliš rychle a z vět-
šiny vizí byla v nejlepším případě uskutečněna tor-
za, která další a již méně harmonický rozvoj měst 
a překryl a znejasnil. Výjimkou jsou právě Dejvice -
čtvrť v těsné blízkosti Pražského hradu, velkoryse 
rozvržená na mírném svahu pod pásem zrušených 
hradeb a Buštěhradské dráhy. 

Plán Dejvic vznikl na samém počátku dvacátých 
let. Řešení dejvického prostoru však bylo jen dopro-
vodem k hlavnímu úkolu zmíněné soutěže, která se 
týkala zejména problému zástavby letenské pláně 
a jejího propojení s jádrem města. Toto propojení -
ať již průkopem, tunelem či serpentinou - bylo klí-
čové i pro Dejvice samé. Jakkoli je totiž poloha Dej-
vic příznivá, její komunikační propojení s městem 
je velmi problematické. Ještě ve dvacátých letech byla 
jedinou spojnicí severního předpolí města s centrem 

1. Problematice této menši budovy se budeme věnovat příště - tato stať se 
týká hlavně parcel v ose náměstí, pro něž vniká projekt v atelieru A.D.N.S. 
Nechceme tím snižovat význam menší budovy; v tuto chvíli však máme jen 
kusé informace o stavu, v jakém se záměr její výstavby nachází. 

Návrh zastavovacího plánu Dejvic a Bubenče. 
A. Engel, 1921 

Chotkova silnice. Špatná dostupnost je patrně i jed-
ním z důvodů, proč nebyly Dejvice zastavěny v době 
živelné a nekoordinované výstavby pražských před-
městí ve druhé polovině 19. století. 

K realisaci byl nakonec vybrán návrh architekta 
Antonína Engela, který byl zároveň členem Státní 
regulační komise. Engel byl žákem vídeňského ar-
chitekta Otto Wagnera, jehož atelier na vídeňské 
technice lze bez nadsázky označit za místo zrodu 
moderní architektury ve střední Evropě - studovaly 
zde takové klíčové osobnosti, jakými byli Josef Hoff-
man, Jan Kotéra, Jože Plečnik či Pavel Janák. Mezi 
Wagnerovými žáky patřil Engel mezi konzervativněj-
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Oblouková část 
podkovitého půdory-
su Vítězného náměstí 
tvoří dvě ze tří 
osmin, které nebyly 
nikdy postaveny. 
NávrhAntonína 
Engela, 1921 

ší. Monumentální kompozicí a klasicizujícím výra-
zem se řadí mezi ty, kteří nejvíce ctili odkaz svého 
učitele a přenesli jeho názory na podobu ideální ar-
chitektury hluboko do 20. století. 

Englova chvíle přišla ze zrodem nového státu, 
jehož potřeba důstojné reprezentace a legitimity 
našla nejlepší vyjádření právé v architektuře, která 
v sobě spojila první modernistické principy s umé-
řeností a kázní monumentálního klasicismu. Engel 
se stal hlavním architektem ministerstev a úředních 
budov a nepřekvapí tedy ani jeho volba pro zástav-
bu Letné, které méla mimo jiné dominovat budova 
nového parlamentu ČSR. 

Urbanistická koncepce Dejvic vychází z principu 
radiálního uspořádání města, kde široké třídy smě-
řují k centrálnímu prostoru, jehož středem a poin-
tou je vertikála pomníku či obelisku. Tato v podstatě 
barokní struktura byla doplněna dalšími třídami 
okružními, protkána parky a lokálními náměstíčky, 
aby na západě a severozápadě plynule přešla do vi-
lové čtvrti a postupně splynula s okolní krajinou. 
Centrální náměstí má tvar podkovy, jejíž hlavní osu 
měla tvořit univerzitní třída ve středu půloblouku 
náměstí. Při utváření architektonického výrazu ve-
řejných budov na náměstí měl dle vlastních slov ar-
chitekt na mysli „bezpečný a definitivní styl bez ohle-
du na přechodné módní a oportunistické ambice... 
nadčasový výraz formální... architektura vpravdě monu-
mentální, která zachovává svou hrdost a obraz doby své-
ho vzniku"m Historizující a klasicizující zaměření pro-
jektu Dejvic bylo již v době svého vzniku mladšími 
architekty kritizováno a sama soutěž přinesla něko-
lik návrhů, které byly od podobných tendencí zcela 
oproštěny (viz např. návrh Pavla Janáka ve spolu-
práci s A. Kubíčkem a E. Svobodou)'31 

Jak už to v Praze bývá, osud si s monumentálním 
plánem trochu pohrál. Samy Dejvice nebyly v období 
první republiky zcela dokončeny, jejich největší ne-
dokončené plochy byly hlavně v klíčové centrální 
oblasti kolem náměstí a vysokých škol. Stejně tak 
nebyl nikdy realizován letenský průkop ani zástav-
ba Letné, která měla tvořit důležité centrum a jíž 
měly být Dejvice předpolím či doprovodem. Englovi 
se ve finále nepodařilo prosadit ani zamýšlené pro-
pojení čtvrti s Hradčanským náměstím, na které je 
směrována Svatovítská ulice. Stejné tak nedošlo 
k plánované redukci či úplnému zrušení buštěhrad-
ské dráhy. Paradoxně tak byly oslabeny dva klíčové 
momenty, na nichž stojí životnost zvolené barokní 
dostředivé kompozice: logické napojení radiálních 
bulvárů na okolní město a silný centrální prostor, 
do kterého tyto třídy ústí a který je vyvrcholením 
celého konceptu. Vyzněním do ztracena je popřena 
důležitost a logika širokých ulic (s výjimkou Evrop-
ské třídy, která patrně jako jediná naplňuje původ-
ní představy o svém účelu a důležitosti), absencí 
uzavřeného středu chybí méstu svorník a pointa. 
Realizované Dejvice jsou tak čtvrtí klidnou, příjem-
nou na bydlení; při bližším pohledu jim ale chybí 
čitelnost a hierarchie prostorů - málokdo dnes do-
káže vnímat centrální náměstí jinak než jako vel-
kou křižovatku, ze které je nejlépe uniknout do ne-
plánovaného parku na místě stavebních parcel 
vysokých škol... 

2. Takto Engel obhajoval dostavbu náměstí dle původního projektu po sou-
těži v roce 1958, viz: Engel. A.: Poznámky k výsledku soutěže na dostavbu 
škol technických v Praze, in: Architektura ČSR XVII. 1958, s. 233, publi-
koval též Švácha, R.: Od modemy k funkcionalismu, Victoria Publishing, 
Praha 1995, s.165 

3. Englův i jejich návrh byly stejně jako všechny ostatní uveřejněny 
in: Styl 11.. 1921-22 
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Návrh F. Čermáka a G. Paula 
z roku 1958 poctěný 1. cenou 

v soutěži Dostavba náměstí a řešení 
areálu vysokých škol 

Chybu komunikačního napojení na historické 
město již dnes těžko napravíme. Z hlediska historic-
kého města je dnes patrné dobře, že byl prostor Let-
né ponechán volný, o zbytečném průrazu tramvaje 
do komorního Hradčanského náměstí ani nemluvě. 
Otázka uzavření náměstí však leží stále před námi. 
Na jejím zdárném vyřešení záleží, zda se podaří re-
habilitovat a zdůraznit kvality, které do svého plá-
nu architekt vložil. I přes jistý konzervativismus se 
totiž jedná o urbanistický koncept vysoké kvality a 
evropské úrovně'41 

Pokus o dostavbu v 50. letech 20. století 
Problém dokončení náměstí byl poprvé řešen po dru-
hé světové válce. Tehdy byla podle původního návr-
hu dostavěna budova generálního štábu v jiho-
západní části náměstí. Tím bylo dokončeno pět 
osmin prostoru a zjevně bylo nakročeno kjeho do-
tvoření dle původních plánů151. V následujících letech 
ovládl českou architekturu socialistický realismus. 
Z původního návrhu dostavby náměstí monumentál-
ní věžovou stavbou, která by se při pohledech histo-
rického jádra uplatňovala i v panoramatu Hradčan, 
nakonec vzešel hotel Intemacional v Podbabě. 

Již v roce 1957 se konala soutěž na dostavbu are-
álu vysokých škol, jejíž soutěžní návrhy byly od vli-
vu sorely oproštěny. V ní padlo klíčové rozhodnutí 
opustit Englovu koncepci blokové zástavby; první 
cenu tak získal projekt Františka Čermáka a Gusta-
va Paula, který na místo rozlehlého bloku vytvořil 
podél hlavní Technické ulice systém hřebínkové zá-

stavby příčné k této třídě. Nakonec bylo realizováno 
sedm y devíti navržených deskových domů sesku-
pených kolem středního spojovacího krčku, který 
běží souběžně s ulicí Technickou. Uzavření náměstí 
podle projektu architektů nebylo realizováno. I v něm 
se tvůrci odchýlili od původního plánu, neboť na-
místo plynulého uzavření podkovy navrhovali střední 
dominantní objekt s předsunutými křídly. Prostřední 
budovou by byla zaslepena Technická ulice, která 
měla být v původním Englově projektu hlavní osou 
náměstí, zdůrazněnou horizontální bránou. Areál 
byl dále vletech 1964-1970 doplněn budovami fa-
kult stavební a architektury v ose Technické. Tam, 
kde Engel zamýšlel pohledovou dominantu hlavní 
osy, umístili zmínění architekti nízký vstupní ob-
jekt, k němuž jsou po stranách připojeny k sobě 
kolmé deskové budovy obou fakult.'61 

Spektrum názorů na koncepci dostavby 
Postupná dostavba areálu se tedy nedotkla mís-

ta, které je pro Dejvice klíčové - vlastního náměstí. 

4. Na podobném principu - tedy systému radiálních třid, centrálního ná-
mésti a velkých uzavřených bloků - byla založena většina soutěžních návr-
hů a schéma jako takové bylo dobově nadmíru oblíbeno - srovnej např. 
projekt Ideální Praha architekta Maxe Urbana z roku 1919. 

5. Výstavbou štábu vznikla otázka, zda protější volnou parcelu v zájmu 
symetrie nedokončit rovněž dle Englova plánu. Více se budeme této stavbě 
věnovat příště. 

6. Postup dostavby areálu je stručně popsán např. in: Staňková, J. - Štur-
sa. J. - Vodéra. S: Pražská architektura-významné stavby jedenácti stole-
tí, Praha 1990. s.318-319 
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Jaká jsou vlastně možná východiska koncepce jeho 
dostavby? 

Názory, které v současnosti zaznívají, lze pro 
zjednodušení rozdělit do tří okruhů. První zahrnuje 
ty, pro něž je původní Englova koncepce nedotknu-
telná a navrhují proto dostavbu podle původních 
zachovaných plánů. Druhý cítí povinnost dokončit 
náměstí v původní půdorysné stopě a hmotě budo-
vy, přičemž názory na konkrétné provedení fasád se 
zde různí - od repliky Engla až po volnou tvorbu 
architektů, byť s určitými omezeními (symetrie, lo-
gická tektonika fasád a podobně). Otázkou je rov-
něž závaznost blokové struktury uspořádání prosto-
ru. Třetí skupina pak odmítá jakékoli omezení 
a zdůrazňuje právo na přetvoření prostoru dle sou-
dobého hlediska toho kterého tvůrce. Každý z těchto 
názorů má své opodstatnění. Není v našich silách 
rozebírat zde dopodrobna úskalí jednotlivých kon-
ceptů; pokusme se upozornit jen na některé proble-
matické aspekty jednotlivých pojetí. 

Při dostavbě areálu podle původních Englových 
plánů narážíme na dva hlavní problémy. Prvním je 
využitelnost budov: blokové objekty s vysokými kle-
nutými místnostmi, které měly sloužit školnímu pro-
vozu, jsou z dnešního hlediska jen těžko využitelné, 
a to i v případě, že by zůstal zachován původní účel 
všech budov, neboť za osmdesát let od vyprojekto-
vání se zásadně proměnil systém a pojetí vysoko-
školské výuky. Při změně účelu na kancelářské či 
obchodní budovy je původní rozvrh již zcela mimo 

hru. Druhý problém představuje dnešní úroveň sta-
vebnictví a způsob stavění budov vůbec - bylo by 
velmi těžké, ne-li nemožné, dosáhnout zamýšlené 
kvality provedení konstrukcí i kamenných fasád. Při 
střetu s realitou by tedy koncepce přísné dostavby 
Englových škol musela přistoupit na množství kom-
promisů, které by patrně vedlo k jejímu rozmělnění 
a nechtěné karikatuře. 

Druhá názorová skupina vychází z teze, že pod-
statou prostoru náměstí je jeho uzavřenost v původní 
půdorysné stopě a hmotových objemech. Řešení fa-
sády je tak odděleno od funkčních potřeb budov za 
ní, což je tak trochu v duchu původního projektu 
(mimochodem, princip opět barokní - prostor ná-
městí je nadřazen budovám kolem něj a jejich jed-
notný výraz je důležitější než jejich skutečná ná-
plň). I zde je ovšem řada problémů - menší výškou 
pater v dnešních novostavbách počínaje a hmoto-
vým řešením budov konče. Neboť zástavba prázd-
ných parcel není jen otázkou náměstí, ale i původ-
ně zamýšlené hlavní osy areálu škol a jejího vyústění 
do náměstí. Tato osa, ač lemována budovami se zcela 
rozdílnou koncepcí výstavby, je dosud hlavní pohle-
dovou i funkční kostrou oblasti. V této souvislosti do-
dejme, že hřebínková zástavba z padesátých let před-
stavuje důležitý a nepřehlédnutelný slohový názor, 
který je dnes neoddělitelnou součástí místa. A je nut-
no se ptát: Mají toto novostavby nějak zohlednit? 
Lze vzhledem k moderně koncipovaným objektům 
vůbec uvažovat o rehabilitaci Englova plánu? 

Později realizovaný návrh hřebínkové zástavby areálu vysokých škol podél hlavní osy vycházející z náměstí 
(F. Čermák, G. Paul, 1958) 
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Starší varianta projektu dostavby náměstí atelieru 
A.D.N.S.,jak ji presentovala Kniha o Praze 6 v roce 
2002. Zatím poslední verze návrhu má do náměstí 
šikmou střechu (jako budovy sousední). Jiné je rovněž 
řešení hřebínkové zástavby za náměstím, kde se v ose 
Technické ulice vydělila samostatná budova vysokých 
škol, aby opticky uzavřela universitní campus. 

V úvodní diskusi k tématu dostavby náměstí je 
třeba vzít v úvahu i názor, který navrhuje zcela opus-
tit původní koncepci a vydat se jiným směrem. Ta-
kové návrhy byly předloženy ve všech soutěžích, které 
se dostavby týkaly (poslední byla na počátku 90. let 
20. století). Tímto směrem se také vydaly všechny 
realizace, které zde byly od padesátých let uskuteč-
něny. V této souvislosti je zajímavá renesance myš-
lenky obnovy Englovy koncepce v naší době. Snad 
jsme se tím již dostali za období boje modernistů 
proti konzervativnímu pojetí Englovy architektury, 
jehož pozdními květy jsou i zmíněné budovy 
z padesátých a šedesátých let. 

Aspektem, který jsme dosud nezmínili, ale který 
je pro věc zásadní, je podoba náměstí jako celku. 
Nelze totiž řešit dostavbu náměstí a ignorovat při 
tom jeho současný stav, kdy je zde místo městského 
prostoru velká křižovatka a kdy chodci nemají jinou 
šanci, než obcházet náměstí kolem dokola za pomo-
cí podchodů a přechodů. Stejně tak nelze opome-
nout absenci vertikálního prvku ve středu náměstí 

- obelisk byl nedílnou součástí Englových plánů 
a jako architektonický prvek a pointa kompozice ne-
ztrácí svou důležitost ani v případě dostavby náměstí 
soudobými prostředky. 

Současná situace 
Ale zpět do studené reality. Karty jsou rozdány: po-
zemek má vlastníka, je určena jeho náplň (adminis-
trativa a obchody, malá část pro ČVUT) a projekt již 
byl v hrubých iysech předložen k posouzení památ-
kovým orgánům. Ty jej zatím zamítly, neboť archi-
tekti nerespektovali blokový koncept zástavby a za 
půlkruhovou fasádou do náměstí vytvořili příčnou 
hřebínkovou zástavbu. Univerzitní díl komplexu 
autoři osamostatnili a vytvořili pro něj samostatnou 
budovu v ose Technické. Projektu se budeme více 
věnovat příště, nicméně již nyní stojí za to zamyslet 
se nad tím, jak projekt A.D.N.S. reaguje na prosto-
ry, jichž se dotýká. Do náměstí navrhuje kompaktní 
fasádu ve hmotě okolních budov, v poslední fázi 
s šikmou střechou, která odpovídá ostatním stře-
chám prostoru. Na rozdíl od Englova projektu není 
osa náměstí otevřena do průhledu Technickou tří-
dou; ta je naopak uzavřena univerzitní budovou 
s náznakem čestného dvora. Tím je logicky ukon-
čen areál škol, který oproti původním plánům neza-
sahuje až do náměstí. Hřebínkovou zástavbu, vidi-
telnou jen ze zadní strany novostavby, lze považovat 
za reakci na solitérní hřebínky škol z padesátých 
let. Konkrétní řešení fasád zatím nebylo předlože-
no, neboť projekt je ve fázi hmotové studie. 

Klub Za starou Prahu zatím nezaujal k problému 
dostavby jednotné stanovisko. Stejně tak tento člá-
nek nechce upřednostňovat konkrétní cestu či řeše-
ní, jakkoli autor nezastírá, že má na celou věc svůj 
názor, který je blízký druhé názorové skupině a vlast-
ně i snaze atelieru A.D.N.S. na zdárné vyřešení pro-
blému soudobou mluvou a architektonickými pro-
středky. 

Pro náměstí by bylo patrně nejlepší, kdyby bylo 
dokončeno v původní podobě ještě v období před či 
těsně poválečném. Další vývoj architektury i teorie 
památkové péče položily příliš mnoho otázek, než 
aby bylo možno vyrukovat s jednoznačným řešením, 
byť by to byla koncepce zdánlivě jasné dostavby podle 
původních plánů. Vše je navíc zkomplikováno úče-
lem, jemuž mají novostavby sloužit. Jaký by mělo 
smysl shodnout se na ideálním akademickém řeše-
ní, které by nicméně nemělo sebemenší šanci na re-
alizaci? Roli teoretiků architektury i památkových 
expertů nelze omezit na zaujetí stanoviska, neboť 
jeho odmítnutím se tito vzdávají diskuse a tím i vli-
vu na podobu novostavby. Nehoruji zde pro přita-
kávání jakémukoli investorskému záměru, jsou hra-
nice, za něž jít nelze. Předložená studie A.D.N.S. však 
prostor pro kultivovanou diskusi rozhodně nabízí. 
Hleďme jej tedy co nejvíce využít. 

Richard Biegel 
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INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ OPRAVĚ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE 
NA MALÉ STRANĚ 

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně patří k našim nejznámějším památkám. Ale i význam-
né památky chátrají Po zhruba čtyřiceti letech, které uplynuly od předchozí velké obnovy, 

je nutno fasády a střechy svatomikulášského chrámu opravovat znovu. Jedná se o natolik 
významnou akci, že i když zdaleka není dokončena, stojí za pozornost. 

Obnově kostela předcházela v roce 1998 oprava 
zvonice. To však byla zcela jiná akce. Zvonice sice 
tvoří s kostelem jeden architektonický celek, ale 
majetkové k němu nepatří. Od svého postavení je ve 
vlastnictví obce a ta ji také nechala v souvislosti 
s jejím zpřístupněním opravit. Zvolená koncepce nic-
méně předurčila způsob opravy fasád kostela. 

Chrám sv. Mikuláše patří Arcibiskupství Pražské-
mu. V roce 1993, kdy jej Arcibiskupství převzalo do 
přímé správy, byl ve stavu vyžadujícím neodklad-
nou celkovou opravu exteriéru i interiéru. Celkové 
náklady byly tenkrát odhadnuty na částku přesa-
hující 100 miliónů korun. Začalo se restaurováním 
interiéru. K dnešnímu dni je až na výjimky dokon-
čen interiér lodi. Vnitřek presbyteria s kupolí si na 
obnovu bude muset ještě počkat. Střechou totiž za-
tékalo a lépe na tom nebyly ani fasády. Poškozený 
balkón nad hlavním vstupem ohrožoval návštěvní-
ky. V roce 2001 se proto práce přesunuly z interiéru 
do exteriéru. Začalo se obnovou západního vstupní-
ho průčelí, protože tam byla potřeba nejnaléhavéjší. 
Až do roku 2001 hradila veškeré opravy církev z vlast-
ních prostředků. Teprve v průběhu opravy západní 
fasády pomohlo dotacemi hlavní město Praha. Stát 
zatím nepřispěl ničím. Nedostatek financí vedl mimo 
jiné k nutnosti rozdělit obnovu západního průčelí 
do tri etap, protože na provedení celého průčelí na-
jednou nebyly peníze. Důsledkem toho se obnova 
nestihla v sezóně, po příchodu mrazů musela být 
přerušena a dokončovala se až na jaře roku 2002. 
To je potřeba vědět. Jednak abychom ocenili výsle-
dek, který je přes nepřízeň okolností výborný, jed-
nak abychom si uvědomili, že žijeme ve společnosti, 
které je kulturní dědictví do té míry lhostejné, že 
necítí potřebu se dostatečné postarat ani o památku 
významu sv. Mikuláše. V roce 2002 se opravoval tam-
bur kupole s lucernou, východní fasáda, sanktus-
ník a jižní strana střechy. Oprava západního průče-
lí byla zadána jako ucelená stavba. Po jejím 
dokončení bylo na zbývající etapy vypsáno nové vý-
běrové řízení na dodavatele. Západní průčelí opra-
vovala společnost Reinex. Generálním dodavatelem 
zbývajících etap se stala společnost Konstruktiva -
Konsit. Změnou dodavatele došlo mimo jiné i k roz-
dílům v provádění jednotlivých etap. 

Přes potíže s financováním je obnově věnována 
mimořádná péče. V této souvislosti je nutno vysoce 
ocenit přístup technického odboru Arcibiskupství 
Pražského, jmenovitě obětavou práci pana Ing. Ja-
roslava Jelínka, který je technickým dozorem inves-
tora, a spolupráci správce kostela pana Ing. Marka 
Čihaře. 

Pohled na chrám sv. Mikuláše od Malostranského 
náměstí kolem roku 1820. litografie Samuela Prouta, 
Muzeum hlav. města Prahy. 

Součástí obnovy je rozsáhlý restaurátorský prů-
zkum původní povrchové úpravy fasád a barevnos-
ti. Předběžný průzkum a průzkum západního prů-
čelí prováděl kolektiv vedený akad. sochařem 
Martinem Širokým a kolektivem. Tambur, lucernu 
a východní fasádu zkoumal kolektiv vedený ak. so-
chařem Jiřím Novotným a Ing. Petrem Justou. Prů-
běžné výsledky jsou archivovány správou kostela 
a ve Státním ústavu památkové péče. Po dokončení 
celé akce, tedy po průzkumu a opravě zbývajícího 
jižního průčelí, se počítá s diskusí a s representativ-
ním publikováním výsledků. "Původní" omítky se 
dochovaly v překvapivé velkém rozsahu, který lze 
odhadnout na cca 70 % plochy. Povrchové úpravy 
jsou však téměř zcela zničené a nalézají se jen ve 
fragmentech. Přes rozsah průzkumů a mnoho vý-
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znamných nálezů se původní podobu fasád zatím 
nepodařilo upřesnit. Shoda není ani v interpretaci 
nálezů. Rozřešeni se očekává právě po průzkumu 
jižního průčelí. 

Mezi postavením západního průčelí (1674, respek-
tive po roce 1700) a zaklenutím kupole (1751) uply-
nulo padesát let. O podobě fasád rozestavěného kos-
tela nevíme nic. Podle výsledků průzkumů je možné, 
ne-li přímo pravděpodobné, že fasády byly při stav-
bě upraveny pouze nahrubo a definitivní úpravu 
dostaly až po dokončení kupole. Omítky na kupoli 
a v přízemí západní fasády jsou totiž shodné. Fasá-
dy byly v této době tvořeny ušlechtilou pohledovou 
omítkou, to znamená, že nebyly opatřeny krycím 
nátěrem. Omítka byla napuštěna olejem (fermeží), 
měla kletovaný povrch a obsahovala drcenou cihlu. 
Ta jí mohla dávat načervenalý nádech. Restaurátor 
Jiří Živný, který obnovu prováděl, ale považuje za 
možné nálezy interpretovat i jako záměrnou lazurní 
úpravu do mokré omítky. S největši pravděpodob-
ností byla průčelí jednobarevná. Kamenné články 
měly krycí povrchovou úpravu, která je opticky sjed-
nocovala s omítkovými partiemi. Po této "původní" 
úpravě následovala řada krycích vápenných nátěrů, 
které ovšem až na nepatrné zbytky zanikly při 
opravách ve 20. století. Pravděpodobné na sklonku 
19. století byla v duchu tehdy módního názoru 
odstraněna povrchová úprava z kamenných kon-
strukčních prvků. Tato úprava pak přetrvala celé 
dvacáté století s tím, že kámen zčernal a z celku 
fasád se vyčleňoval nejen materiálově, ale i barevně. 

Tím jsou naznačeny těžkosti volby koncepce pa-
mátkové opravy. „Původní" stav nebylo možno ob-
novit mimo jiné proto, že jej neznáme do té míry, 
abychom jej mohli rekonstruovat. Na průčelí jsou 
úpravy z 19. století (původní sochařská výzdoba byla 
v 19. století zčásti vyměněna za kopie). Dochovaný 
vzhled trvá již více než sto let a je zažitý. V neposled-
ní řadě je nutno připomenout technologické a fi-
nanční problémy, které z rekonstrukce barokního 
stavu činí nereálnou úvahu. Na druhé straně neby-
lo možné fasády pouze konzervovat v dochovaném 
stavu. Část omítek dožila, na fasádách se vyskyto-
valy problematické cementové vysprávky z posled-
ních oprav a povrch bylo nezbytné celkově ošetřit. 
Velkou závadu činily druhotně obnažené a zčernalé 
kamenné prvky, které pohledově deformovaly geni-
ální umělecké dílo, jakým průčelí sv. Mikuláše jako 
celek bezesporu je. 

V této situaci je obnova založena na kompromisu. 
Cílem bylo co nejvíce respektovat dochovaný výraz. 
Pouze lokálně došlo ke korekcím ve prospěch „pů-
vodního" řešení. Maximální snaha je věnována ochra-
ně a zachování původních omítek a dochovaných 
fragmentů historických povrchových úprav. Konzer-
vované staré omítky a opravené plochy jsou sjedno-
ceny novou vápennou vrstvou, která má charakter 
pohledové omítky a je pod dohledem restaurátorů 
nanášena v rozdílné tloušťce v závislosti na charak-
teru podkladu (dochovaný původní povrch, opravy, 
hladké plochy, plastické doplňky). Fasády z pohle-

dové omítky, tedy fasády bez krycího nátěru, nejlé-
pe odpovídají jak tomu, co zatím víme o barokním 
řešení, tak zažitému výrazu. Individuálně se přistu-
puje k obnově povrchu kamenných článků. Od la-
zurní úpravy sochařských součástí fasády až po re-
konstrukci krycí povrchové úpravy v místech, kde 
by presentace byla materiálu na závadu. To se týká 
například profilů říms a dalších tektonických člán-
ků. Citlivost zvoleného řešení vynikne ve srovnání 
s nešťastnou úpravou fasád vedlejšího profesního 
domu, u níž si investor ke škodě věci prosadil krycí 
nátěr. 

Způsob obnovy provází živá až vzrušená odborná 
debata. Je třeba si uvědomit, že zvolený způsob ob-
novy má - přinejmenším teoreticky - více alternativ. 
Od konzervování, případné restaurování dochova-
ného stavu až po rekonstrukci zaniklého barokního 
stavu. Někteří odbornici by například dali přednost 
více barevnému řešení. Odrazem tohoto názoru je 
skutečnost, že po dokončení obnovy tamburu byla 
na žádost Vědecké rady ředitele SÚPP jeho fasáda 
uměle patinována, aby byla živější. Objevují se také 
názory, které nevnímají vynikající architektonické 
dílo jako celek, ale všímají si pouze tzv. kamenoso-
chařských prvků vytržených z kontextu fasády. Nad-
řazování nahodilého materiálového řešení nad vý-
tvarnou podstatou je stále ještě živé, o čemž výmluvně 
svědčí množství takto zmrzačených památek. Od-
borná diskuse, která obnovu chrámu sv. Mikuláše 
provází, je v jistém ohledu důležitější než obnova 
sama. Příklad významné realizace totiž bude mít širší 
dopad a ovlivní postup i při obnově jiných památek. 
Koncepce zvolená v případě zvonice chrámu sv. Mi-
kuláše a následovaná při obnově vlastního kostela 
je z tohoto hlediska zásadní ve třech směrech: Do-
chovaný stav je chápán jako významná a chráněná 
hodnota. To je opakem teze, že úkolem památkové 
péče má automaticky být rekonstrukce některého 
ze zaniklých stavů historických. Druhou podstat-
nou věcí je chápáni fasády jako architektonického 
celku s tím, že jednotlivosti se musí tomuto celku 
podřídit. To je protikladem přístupu, který akcentu-
je jednotlivosti vytržené z kontextu, například so-
chy nebo prvky zhotovené z určitého materiálu, bez 
ohledu na celek. Třetí zásadní skutečností je snaha 
o přiměřenou historickou věrohodnost. To je proti-
kladem hned dvou rozšířených protichůdných pří-
stupů. Jednak tendence k nepodloženým rekon-
strukcím, jednak relativismu, který odmítá přijmout 
kontext jako doklad. 

Ještě poznámku na závěr. Kulturní dědictví je širší 
pojem než historická architektura. Základním před-
pokladem zachování památek je jejich přiměřené 
využití. S ubývajícími věřícími přibývá kostelů, kte-
ré se zdají z pastoračního hlediska přebytečné. Pro-
blém se týká i centra Prahy, včetně chrámu sv. Mi-
kuláše. Kdysi hlavní farní chrám Malé Strany je od 
srpna 1992 bez kněze, má laického správce a boho-
služby se v něm konají jednou ročně na sv. Mikulá-
še. Hrozí mu, že se časem stane mrtvou turistickou 
a filmařskou atrakcí. 

Miloš Solař 
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PRŮVODCE PO OHROZENEM KARLINĚ 

obr.l - Řada domů v Kollárově ulici naproti 
bočnímu průčelí kostela sv. Cyrila a Metoděje, 
zleva čp. 157,171,158,190, 203. 

Soubor těchto klasicistních domů, stejného méříka 
a hmoty, vytváří severozápadní frontu Karlínského 
náměstí. Jde o jedno ze vzácných karlínských zá-
koutí vypovídajících o charakteru čtvrti v době její-
ho vzniku. Hodnota domů spočívá v zachování pů-
vodního dispozičního rozvrhu a výšky dvorních kří-
del, někde i s původními pavlačemi na kamenných 
konsolách. Ačkoliv jsou některé z objektů zařazeny 
do kategorie C, dosud byly volně přístupné a obyd-
lené nájemníky. Kompaktní kamenné zdivo sklepů 
nevykazuje poruchy ve smyslu trhlin, všechny klen-
by jsou podepřeny dřevěnými vzpěrami a zdivo je 
intenzivně vysoušeno. Objekty patří k bloku mezi 
Křižíkovou a Pernerovou ulicí, která obsahuje ko-
merčně-administrativní objekt Corso Karlín a v jeho 
sousedství rozlehlou plochu připravovanou k další 
výstavbě. Stavebně-podnikatelský zájem o uvolnění 
parcel v Kollárově ulici by měl zřejmou logiku. 

obr. 2 - Dvůr domu čp. 171 v Kollárově ulici 

Typický karlínský dvůr s pavlačemi na kamenných 
konsolách. Pohled k průjezdu do ulice. 
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obr. 4 - Část Křižíkovy ulice okolo zbořeného 

domučp. 148, vpravo čp. 104, vlevo čp. 194, 

v pozadí Corso Karlín. 

Zřícený dům pravděpodobně odsoudil k zániku 
i oba sousední domy, ty byly zařazeny do kategoie 
C/N. Jsou v soukromém majetku a s údržbou 
po povodni nebylo započato. Význam jejich parcel 
ze stavebně-podnikatelného hlediska je i při letmém 
pohledu na plán zřejmý. 

obr. 5 - Čínská restaurace v domě čp. 104. 

Bizarní pohled do interiéru čínské restaurace, kte-
rou ponechali majitelé po povodni svému osudu. 
Tato karlínská kuriozita byla přes zařazení objektu 
do kategorie C/N volné přístupná a k vidění v ne-
změněné podobě ještě počátkem prosince 2002. 

obr. 3 - Řada domů v Křižíkově 

ulici od nároží s Kollárovou, 

zprava domy čp. 179,180,138, 

104, zbořeniště čp. 148,194 

a v pozadí Corso Karlín. 

Přestože nárožní dům a jeho sou-
sed ostatní domy této fronty převy-
šují, jde jen o nástavby na původ-
ní klasicistní hmotu objektů, což 
prozrazují jejich partery. Obě fron-
ty domů, rozbíhající se od nároží 
do Křižíkovy (tento snímek) a Kol-
lárovy (obr. 1), tvoří ve své podsta-
tě vzácně kompaktní řadu původ-
ní klasicistní zástavby. 
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obr. 6 - Vnitroblok mezi Křižíkovou, 
Kotlářovou a Pernerovou ulicí 

Stavební parcela developerské společ-
nosti Real Estate Karlín. Pro inves-
tora by bylo jistě lákavé zapřemýšlet 
o tom, jak proniknout s průčelím bu-
doucí stavby do uliční fronty Křiží-
kovy či Kollárovy ulice. 

obr. 7 - Vnitroblok mezi Křižíkovou, 
Kollárovou a Pernerovou ulicí 

Pohled k dvorům klasicistních domů 
Kollárovy ulice. 

obr. 8 - Vnitroblok mezi Křižíkovou, 
Kollárovou a Pernerovou ulicí 

Pohled k zadním fasádám domů 
v Křižíkové ulici, čp. 194 (vpravo) 
a čp. 148, jehož přední část je zřícená. 
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obr. 9 - Křižíkova ulice, zleva domy čp. 208, 7, 195, 76 a zbořeniště čp. 125. 

Protější strana Křižíkovy ulice (naproti domům na obr. 4) dosud zachovává také řadu objektů z klasicistní-
ho období. Bohužel i oba domy sousedící vlevo se strženým čp. 125, tj. čp. 195 a 76, byly zařazeny 

do kategorie C. 

obr. 10 - Dům čp. 148 na nároží Křižíkovy a Thámovy ulice. 

Pozoruhodný pozdně klasicistní dům, vystavěný v celém rozsahu kolem roku 1840, se dochoval bez výraz-
nějších stavebních úprav, včetně stropních konstrukcí a výzdoby, dveřních a okenních křídel. Jedná se 
o typickou ukázku karlínské architektury s vysokým pilastrovým řádem a balkonem umístěným ve středu 
nad stlačeným obloukem vstupního portálu. Pilastry jsou ozdobeny jednoduchými hlavicemi a zachována 
je také původní barevnost průčelí v kontrastu bílých pilastrů na zelené ploše. Dům je chráněn jako kultur-
ní památka, ale soukromý vlatník ho zjevně ponechával bez údržby již dlouho před povodní. I diky tomu se 

dům po povodní ocitl v kategorii C. 
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obr. 11 - Dům čp. 110 na nároží 
Thámovy a Sokolovské ulice. 

Čtyřkřídlý objekt v majetku obce je za-
psán jako kulturní památka. Vlivem 
výkopových prací na sousední parce-
le došlo ke zřícení zadního traktu. Ulič-
ní trakt je v patře obýván nájemníky, 
objekt je zařazen v kategorii B. 

obr. 12 - Dvůr domu čp. 110 
na nároží Thámovy 
a Sokolovské ulice. 

Pohled do dvora domu obkrou-
ženého na třech stranách pa-
vlačemi na kamenných konso-
lách. Vlevo vzadu je patrná 
část, která se zřítila. 

obr. 13 - Dvůr domu čp. 110 na nároží Thámovy 
a Sokolovské ulice. 

Voda vymlela již narušenou betonovou plochu dvora 
a odhalila zajímavá torza starších dlažeb. 
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obr. 14 - Průčelí domu čp. 88 v Sokolovské ulici 

Tento objekt, probíhající napříč blokem mezi ulice-
mi Sokolovskou a Pobřežní, představuje jeden z nej-
hodnotnějších karlínských objektů, jedinečný v ce-
lém rozsahu. Dvě budovy v půdorysu „U" svírají vnitř-
ní dvůr. Nádvorní i uliční fasády jsou autenticky 
zachovány. Na půdě zadního křidla při Pobřežní ulici 
se dosud nachází historická konstrukce mohutné-
ho rumpálu, který sloužil v první polovině 19. stole-
tí k vyzdvihování zboží, které bylo přiváženo po dnes 
již zaniklém ramenu Vltavy přímo až k domu. V bu-
dově neprobíhá vysoušení ani běžná údržba, objekt, 
který byl již před delší dobou vyklizen, je v majetku 
obce. Je známo, že pro tuto parcelu je zpracován 
projekt vícepodlažní administrativní budovy. 

obr. 16 - Průčelí domu čp. 88 
od Pobřežní ulice. 

Dům čp. 88, ačkoliv tvoři jeden 
organický a z památkového hle-
diska neoddělitelný celek, byl po 
povodni dle svého stavu zařazen 
do dvou kategorií, a to průčelní 
budova do A a zadní budova do 
C. Důvodem pro zařazení zadní-
ho stavení (s rumpálem !) do hor-
ší kategorie je poškozená („vysy-
paná") boční zeď, na snímku 
vpravo. Podle statiků Klubu by 
však tento moment neměl způ-
sobit technickou „neudržitel-
nost" objektu. 

Texty k fotografiím: 
Kateřina Hanzlíková. 
Fotografie: Ivan Minář, Michal 
Patrný, říjen - listopad 2002 
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obr. 15 - Dřevěný rumpál 
v zadní budově domu čp. 88 
v Sokolovské ulici. 

Výjimečně zachovaná technická 
památka a její historické a mís-
topisné souvislosti byly hlavním 
podnětem pro Klub Za starou 
Prahu, aby na jaře 2002 podal 
návrh na zapsání objektu do se-
znamu kulturních památek. Pro-
zatím tento podnět MK ČR ne-
projednalo. 
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POPRVÉ OD ROKU 1989 VÝZNAMNÁ PRAŽSKÁ ARCHEOLOGICKÁ 
LOKALITA ZNIČENA STAVBOU 

Zakladatel pražské archeologie Josef Antonín Jíra napsal v roce 1895 o archeologickém nalezišti 
v cihelně Vídeňské banky ve Veleslavíne: „Proto divili se dělníci mé žádosti, aby se hrobů nedotýkali 

před mým příchodem; slíbiljsem odměnu za pouhé oznámení nálezů i za vydobyté starožitnosti zvláště. 
Ale sliby zapomenuty, jakmile hrob objeven. Vrhli se tam a strhali s kostry náramky ajiné ozdoby, 
takžejsem zastal jen hromádku otlučených kostí, z lebky pak něco střepů a zubů, a kořist kovovou 

pravidelně přelámanou, ač byv povolán, ihnedjsem přišel... 

Zdálo by se, že něco podobného v moderní době se již stát 
nemůže, že archeologické památky jsou chráněny tak jako 
jiné pamětihodnosti zákonem a že veřejnost je natolik vzdě-
lána, aby tyto památky svévolně nerozchvacovala. Leč opak 
je pravdou. K výkopu stavební jámy úctyhodných rozměrů 
jen několik stovek metrů od národní kulturní památky 
Šárka, přes ulici od lokality, která položila základ pražské 
archeologii, jsem nebyl povolán ani já, ani žádný jiný 
archeolog, „ač byv povolán, ihned bych přišel". 

V bývalé cihelně Vídeňské banky, která se nacházela 
v prostoru dnešní Fakulty tělesné výchovy a sportu při Ev-
ropské ulici, nebyly na sklonku 19. a na počátku 20. století 
nacházeny jen běžné zlomky keramických nádob či zvíře-
cích kostí. Byla to lokalita, pro kterou dnes používáme ter-
mín „polykultumí", to znamená, že se na takovém místě na-
šly pozůstatky více pravěkých kultur. Ale ani tento fakt, ani 
to, že tato lokalita a památky z ní zachráněné J. A. Jírou daly 
základ archeologické sbírce hlavního města umístěné done-
dávna v zámečku na Hanspaulce, nečiní tuto archeologic-
kou lokalitu mimořádnou. Nacházelo se zde jedno z nej vět-
ších sídlišť knovízské kultury doby bronzové. Z doby 
laténské známe odsud celou řadu bronzových šperků, které 
byly ukládány spolu s dalšími milodary do hrobů historic-
kých Keltů. Z tohoto prostředí pochází i nález zlatého ná-
ramku, který nebyl nalezen při výzkumu pohřebiště, ale byl 
odhalen cihlářským dělníkem v již vylisované cihle, a to těs-
ně před jejím vypálením. Z hrobů doby stěhování národů od-
sud pochází například elegantní skleněný pohár, stříbrná 
spona, či bronzová přezka vykládaná almandinem. Nálezy 
odsud známe i z období raného středověku, kdy se již 
v bezprostřední blízkosti rozvíjelo známé hradiště Šárka, 
raně středověké centrum středních Čech. 

Celkový pohled na stavební jámu, která zničila cennou 
archeologickou lokalitu. Foto: Michal Bureš 

Archeologové se snaží zachránit poslední zbytky 
archeologických objektů zachované po obvodu stavební 
jámy. Foto: Michal Bureš 

A zde, v těsném sousedství míst, kde byly v uplynulých 
desetiletích, neřku-li stoletích, nalézány poklady národního 
kulturního dědictví, o kterých se s hrdostí učí děti ve ško-
lách, byla bez vědomí archeologů v roce 2002 vybagrována 
stavební jáma o ploše několik set metrů čtverečních, která 
prokazatelně zničila pokračování slavného archeologického 
naleziště. Kladenský stavební podnik Energie zde staví pro 
známý nadnárodní koncern Olympus nové reprezentační síd-
lo. Archeolog, který staveniště objevil náhodou při cestě ko-
lem, již mohl - slovy J. A. Jíry: „zastat jen hromádku otluče-
ných kostí". Ve skutečnosti však touto symbolickou 
hromádkou kostí byly poničené pozůstatky dvou objektů, 
jednoho náležícího již jmenované kultuře knovízské doby 
bronzové, druhého náležícího kultuře vypíchané mladší doby 
kamenné, včetně souboru dobře zachovaných pazourkových 
nástrojů, a mohutná kulturní vrstva pokrývající větší část 
lokality. Počet prehistorických objektů zničených stavbou lze 
odhadovat na desítky a hodnoty zničené tímto činem nelze 
vyčíslit. 

Kdo porušil zákon a kdo nedodržel podmínky závazného 
stanoviska magistrátu ohledně ochrany archeologických 
památek, bude předmětem dalšího šetření úředníků i orgá-
nů činných v trestním řízení. Kdo ignoruje dědictví po před-
cích, však víme již dnes. Paradoxem dnešního globálního světa 
je to, že snímky zničené lokality byl pořízeny digitálním foto-
aparátem značky Olympus... M i c h a l B u r e š 

(Článek byl publikován v prosincovém čísle regionálního časopisu 
Prahy 6 Šestka. Zde uveřejněn s laskavým svolením autora.) 
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USEDLOST ZÁVĚRKA V BŘEVNOVĚ NAVRŽENA 
ZA KULTURNÍ PAMÁTKU 

V listopadu roku 2002 podal Klub Za starou Prahu návrh na zapsání usedlosti Závěrka 
(Břevnov čp. 338 a 277, ulice Za Strahovem] do seznamu nemovitých kulturních památek. 

Usedlost, kterou tvoří jeden menší dům vesnického typu a jeden větší pavlačový dům 
s neorenesanční vížkou, je dlouhodobě opuštěná a nezadržitelně chátrá 

Její budoucnost je proto nejasná. 

Ve svém návrhu Klub zdůraznil, že: 
- Oba objekty jsou posledními pozůstatky viniční 

usedlosti Závěrka a patří tak mezi poslední doklady 
původního charakteru této části Břevnova. Usedlost 
byla umístěna při staré říšské cestě, která vybíhala 
ze Strahovské brány západním směrem. Po staletí 
byla majetkem břevnovského kláštera a patří mezi 
nejstarší viniční usedlosti v okolí. 

- Areál usedlosti přímo určil urbanistický rozvrh 
bloku, ve kterém se zmíněné objekty nacházejí. Podle 
usedlosti jsou pojmenovány další ulice v blízkém 
okolí, a to Nad Závěrkou a Závěrka. 

- Jednopodlažní dům čp. 338 je minimálně ba-
rokního původu. Je ukázkou vesnického domu troj-
dílné dispozice se střední kuchyní, komorou a síní. 
Je zde dochován záklopový dřevěný strop. 

- Dům čp. 277 je dvoupodlažní obytný objekt, 
v této podobě patrně z 19. století. Na osu přístupové 
cesty je k němu přisazena pozoruhodná neorene-
sanční vížka, která je dodnes díky drobnému měřít-
ku usedlosti a sousedních objektů důležitou lokální 
dominantou. 

- Za mimořádně důležitou považujeme okolnost, 
že při barokní přestavbě usedlosti v roce 1743 je 
archivně doložena účast Kiliána Ignáce Dientzen-

hofera. I přes to, že dnes není tato vývojová vrstva 
v objektech patmá, nelze zde účast nejvýznamnější-
ho českého pozdně barokního architekta opomenout. 

- Oba objekty jsou dnes velice důležitou součástí 
historického prostředí Břevnova. Okolní domy jejich 
drobné měřítko respektují, díky tomu pak může vy-
niknout gradace terénu, vazba usedlosti na starou 
říšskou cestu a sepětí usedlosti s protilehlými stra-
hovskými sady, které evokuje historickou polohu 
usedlosti uprostřed vinic. 

- Jedinou ochranou obou historických objektů je 
dnes skutečnost, že leží v ochranném pásmu Praž-
ské památkové rezervace. Stále ještě totiž nebyla pro-
hlášena již dlouho navržená památková zóna Břev-
nov, jejíž kvality jsou určovány mimo jiné právě 
historickými usedlostmi a jejich vztahem k součas-
né zástavbě. 

V současné době vede Ministerstvo kultury řízeni 
o zapsání usedlosti do seznamu nemovitých kultur-
ních památek. Již po dobu tohoto řízení je usedlost 
zákonem chráněna a není možno ji svévolně zbořit 
nebo přestavět. Nelze než doufat, že řízení dopadne 
pro památku příznivě a jedna z posledních břevnov-
ských usedlostí bude zachráněna. 

Richard Biegel 
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PŘEHLED AKTIVIT DOMÁCÍ RADY KLUBU ZA STAROU PRAHU 
V ZÁŘÍ AŽ PROSINCI 2002 

V líčení dramatických událostí kolem srpnové po-
vodně jsme v minulém Věstníku skončili u problé-
mu poškozeného Hypšmanova modelu Malé Strany 
a Hradčan. V září se pak naskytla mimořádná příle-
žitost, kterou se podařilo pro Klub využít. Hledání 
finančních prostředků pro zahájení restaurátorských 
prací na modelu nás přivedlo k řediteli Nadace Kar-
lův most Ing. Filipu Hrnčířovi MBA, s nímž jsme již 
dříve byli v kontaktu v souvislosti s kauzou pláno-
vané rekonstrukce Karlova mostu. Od této nadace 
jsme získali na restaurování modelu účelovou dota-
ci ve výši 100 tisíc Kč. Restaurátorské práce, 
kterých se přislíbil chopit akad. mal. Jiří Bouda 
se synem akad. mal. Martinem Boudou, započnou 
od počátku roku 2003. 

Začátek září byl ve znamení horečných příprav 
k transportu výstavy Sto dva let Klubu Za starou 
Prahu do Paříže. Výstava pak byla úspěšně zaháje-
na 9. září za účasti klubovní delegace a po dvou 
měsících přenesena ještě k dvoutýdenní repríze na 
radnici pařížského čtvrtého obvodu. (Podrobnosti viz 
článek na str. 24, a na 2. a 3. straně obálky). 

V říjnu začala velmi intenzívní práce na mapová-
ní ohrožených památkové cenných domů v Karlině. 
Vznikla rozsáhlá fotografická dokumentace a v této 
souvislosti byla navázána i velice úzká spolupráce 
se Státním ústavem památkové péče v hlavním měs-
tě Praze. (Podrobněji viz článek na str. 4 a barevnou 
přQohu). Práce s karlínskou problematikou pak vyvr-
cholila uspořádáním tiskové konference 4. prosince 
2002 v přednáškovém sále Národního muzea. 

Dále se Domácí rada zabývala na svých zasedá-
ních shromažďováním informací a formulováním 

názorů k dostavbě Vítězného náměstí v Dejvicích 
(podrobněji viz článek na str. 12), projednáváním 
zajímavých historických souvislostí, vyplývajících 
z konfrontace původního a současného záměru 
úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech, 
které přinesl na jednání Domácí rady ing. arch. Pa-
vel Mošťák, průběhem příprav rekonstrukce Karlo-
va mostu a dalšími drobnějšími kauzami. 

Důležitou událostí listopadových klubovních za-
sedání pak bylo posuzování navržených kandidátů 
na udělení prvního ročníku Ceny Klubu Za starou 
Prahu za novou stavbu v historickém prostředí. Vý-
sledky tohoto klání (nejen mezi kandidáty, ale i po-
suzovateli!) budou zveřejněny v příštím čísle našeho 
Věstníku. 

Jednou z nových aktivit Klubu Za starou Prahu 
je spoluorganizování veřejné sbírky na konto SOS 
Archiv architektury, o jehož zřízení jsme informova-
li v minulém čísle. Na tomto kontu byla k 31. 12. 
2002 k dispozici částka 453.303,- Kč. Z prostředků 
konta bylo prozatím uhrazeno jen restaurování uni-
kátního souboru akvarelů Maxe Urbana Ideální Pra-
ha. Další restaurátorské práce zatím z důvodu ne-
vyjasněných technologických postupů vhodných pro 
zamražené archiválie (v jediném zmraženém balíku 
s pozůstalostí určitého architekta mohou být jak 
plány na papíře i pauzáku, tak fotografíie, originál-
ní kresby návrhů tužkou, perem, akvarelem, svétlo-
tiskové kopie, a to vše navíc ve všech myslitelných 
rozměrech) se pohybují na úrovni experimentu. 

V prosinci byla odlita pamětní deska Vincenci 
Morstadtovi, s jejímž osazením na dům v Tomášské 
ulici 8 se počítá v únoru 2003. 

Kateřina Bečková 
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CO TAKÉ VYPLAVILA VELKÁ VODA II 
ANEB PRÁVO SDRUŽOVAT SE ZARUČUJE ÚSTAVA ČR 

V úvodníku minulého čísla našeho Věstníku byl pod názvem Co také vyplavila 
velká voda stručně naznačen problematický moment vztahu ministra kultury Pavla Dostála 

k památkářům, zejména těm, kteří jsou činní v občanských sdruženích, a mezi těmi pak 
zvláště v Klubu Za starou Prahu. Svůj příkrý názor ministr otevřeně vyjádřil v emocionálně 
zjitřené popovodňové době hned ve dvou rozhovorech krátce po sobě (Právo 21. 8. 2002, 
Lidové noviny 29. 8. 2002). Na druhý z nich písemně odpověděl jeden z „obviněných", 

místopředseda Klubu Karel Ksandr, a jeho odpověď byla dne 3. října 2002 publikována 
v Lidových novinách v rubrice Kulturní diskuse. Protože jde z hlediska členů a funkcionářů 
Klubu, kteří svou profesi památkáře neodkládají za dveřmi kanceláře, ale žijí s ní 24 hodin 

denně, o dokument nemalého významu, publikujeme jej zde v úplné verzí 
Karel Ksandr píše: 

V rozhovoru s ministrem kultury Pavlem Dostá-
lem bylo uvedeno: Uvědomil jsem si, jak někdo škrtem 

pera rozhoduje o osudu tisícovky lidí a jejich majetku. 

Nejhorší na tom je, že jde o střet zq/mů. Protože ti lidé, 

kteří toto stanovisko vypracovali, jsou členy vedení Klu-

bu Za starou Prahu, jinými slovy, státní úředník je záro-

veň aktivistou občanského sdružení Nyní dochází k tomu, 

že občanský aktivista může mně, ministrovi dát podnět 

k přezkoumání v mimoodvolacím řízení Já usoudím, 

že by to chtělo odborný posudek a my ten podnět dáme 

k posouzení Státnímu ústavu památkové péče, kde sedí 

titíž lidé a udělají posudek na své odvolací požadavky. 

To je jako kdyby ve výboru pro jadernou bezpečnost za-

sedali aktivisté Greenpeace. 

Protože je v tomto citátu uvedeno několik nepřes-
ných údajů, dovolím si je uvést na správnou míru: 

1. Nejen pracovníci památkových ústavů, ale všich-
ni občané mají článkem 20 Základní listiny lidských 
práv a svobod, která je součástí naší ústavy, zaruče-
no právo sdružovat se, a to nejen v občanských sdru-
ženích, ale i například v politických stranách. Tak-
že neexistuje v České republice právní předpis, který 
by zabraňoval profesionálnímu památkáři být čle-
nem nebo voleným funkcionářem občanského sdru-
žení založeného podle zákona č. 83/1990 Sb. v plat-
ném znění. 

2. Konstatuji, že odborní pracovníci na státních 
památkových ústavech nejsou státními úředníky, ale 
zaměstnanci státu, neboť jsou zaměstnanci příspěv-
kových organizací ministerstva kultury, a tudíž ne-
mohou rozhodovat o žádných návrzích, ale pouze 
zpracovat odborná vyjádření, na základě kterých 
teprve úředníci výkonných orgánů státní správy 
(okresních úřadů, krajských úřadů. Magistrátu 
hl. m. Prahy či ministerstva kultury) skutečně roz-
hodují, viz zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové 
péči ve znění pozdějších novel. 

3. Občanské sdružení Klub Za starou Prahu pů-
sobící v oblasti památek více než 102 let nemá práv-
ní možnost podat odvolání proti rozhodnutí výkon-
ného orgánu státní památkové péče! Posláním Klubu 
Za starou Prahu je i zajištění veřejné kontroly dodr-
žování zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. 
Zjistí-li tedy náš Klub, že například odbor památko-
vé péče Magistrátu hl. m. Prahy porušil zákon, což 
se děje poměrně často, je dokonce jeho povinností 
podat k ministerstvu kultury návrh na přezkoumá-
ní takovéhoto rozhodnutí v mimoodvolacím řízení, 
neboť kdybychom tak neučinili, mohli bychom se 
pravděpodobně dopustit schvalování trestného činu, 
kterým bezesporu porušení zákona platného v Čes-
ké republice je. 

Z výše uvedeného vyplývá, že odborní pracovníci 
státních památkových ústavů, kteří jsou aktivně čin-
ní v občanských sdruženích pro ochranu kulturní-
ho dědictví, nejsou ve střetu zájmů, jak bylo v roz-
hovoru s panem ministrem uvedeno. Mohu ještě 
uvést historické srovnání. Ve vedení Klubu Za sta-
rou Prahu působil nepřetržitě v letech 1919 až 1961 
doktor Zdeněk Wirth, který byl zároveň v letech 1918 
až 1938 sekčním šéfem odboru kultury na minis-
terstvu školství a národní osvěty. Nutno konstato-
vat, že doktora Wirtha za první republiky nikdo ne-
nařknul ze střetu zájmů, přestože vykonával jednu 
z nejvyšších mnisterských funkcí v oblasti, ve které 
se angažoval jako občanský aktivista. 

Jsem velice rád, že ministr kultury Pavel Dostál 
dne 11. dubna 2002 ve své výzvě k Roku kulturní-
ho dědictví OSN vysoce ocenil práci občanských sdru-
žení, tedy i Klubu Za starou Prahu, když uvedl: 
Nenacházím vhodná slova, abych patřičně ocenil výsled-
ky práce stovek měst a obcí a to nejen těch historických, 
abych vyzvedl nesmírně užitečnou práci desítek občan-
ských sdružení či poděkoval všem profesionálům, kteří 
v památkových ústavech, muzeích, galeriích, knihovnách 
a dalších institucích pečují o naše hrady, zámky, histo-
rické, umělecké i přírodovědecké sbírky, o lidové umění 
o tradici lidových řemesel a nakonec i o celou kulturní 
krajinu. 
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VÁŽENÍ ČLENOVÉ KLUBU ZA STAROU PRAHU, 

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

Pokyny pro úpravu kandidátní listiny 

V kandidátní listině je uveden seznam kandidátů 
navržených Domácí radou Klubu. Členové Klubu pří-
tomní na valné hromadě mají možnost navrhnout 
protikandidáty. Podmínkou ovšem je, aby kandidát 
byl přítomen, s kandidaturou souhlasil a představil 
se plénu. Při volbě kandidáta navrženého z pléna 
musí volič vyškrtnout některého z kandidátů v ná-
vrhu Domácí rady. Kandidátka totiž nesmí obsaho-
vat více než 23 jmen: 

1 předsedu, 2 místopředsedy, 18 členů. Domácí rady, 
2 revizory. Kandidáta navrženého Domácí radou, 
s jehož kandidaturou volič nesouhlasí, může škrtnout 
i bez nahrazení jiným jménem. O zvolení kandidáta 
bude rozhodovat prosté porovnání počtu hlasů. 

Návrh zvýšení členského příspěvku 
V průběhu valké hromady bude přítomným členům 
Klubu navrženo k schválení zvýšení členských pří-
spěvků. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit 
vzhledem k tomu, že hodláme i nadále vydávat tři-
krát ročně tento Věstník, avšak možnost získání růz-
ných dotací a grantů je nejistá. Zároveň je třeba po-
krýt administrativní a provozní náklady kanceláře 
Klubu, které stále rostou. To však není způsobeno 
jen zdražováním služeb (poštovné, el. energie apod.), 
ale též velmi intenzívní a mnohovrstevnou činností 
současné Domácí rady. Barvité vykreslení aktivit 
Klubu předloží členům na valné hromadě jednatel-
ská zpráva, podrobnosti hospodaření pak budou 
předneseny ve zprávě pokladní. 

Návrh Domácí rady na zvýšení ročního členského 
příspěvku je tento: 

studenti a důchodci - 150 Kč, ostatní - 250 Kč. 

Domácí rada Klubu Za starou Prahu 

INFORMACE PRO MILOVNÍKY KNIH O PRAZE 

V kanceláři Klubu Za starou Prahu je možné zís-
kat knihy - pragensie - s výraznou slevou oproti běž-
nému prodeji v knihkupectví. V současné chvíli Vám 
nabízíme dvě horké novinky: 

Zdeněk Dragoun: Praha 885 - 1310 
S podtitulem Kapitoly o románské a raně gotické 

architektuře vydalo nakl. Libri v roce 2002. 
Cena v Klubu 750 Kč. 

Markéta Lazarová, Jiří Lukas: 
Obraz města v 16. a 17. století 
Jako první svazek zamýšleného třísvazkového 

Soupisu grafických pohledů, který obsáhne období 
16. až 18. století vydaly společně v roce 2002 nakla-
datelství Argo a Schola ludus - Pragensia. 

Cena v Klubu 850 Kč. 
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VÝSTAVA KLUBU ZA STAROU PRAHU V PAŘÍŽI 

Výstava k stoletému výročí Klubu Za starou Prahu v roce 2000 v Muzeu města Prahy znamena-
la jakousi sebereflexi, poohlédnutí se až k počátkům Klubu a připomenutí nejširší veřejnosti, 

jak bohatou činností bylo naplněno sto let jeho existence. Při této příležitosti Klub vydal jubilejní 
sborník Sto let Klubu Za starou Prahu. 

V roce 2002 Klub postoupil zas o krok dále. V tomto roce, neobyčejně úrodném na možnost 
prezentovat se na mezinárodním poli, navazovat nové a rozšiřovatjiž existující kontakty, 

Klub Za starou Prahu „vstoupil do Evropy". Je velice potěšitelně, že naše aktivity mcyí ohlas 
i v zahraničí, kde je Praha hodnocena jako jedno z nejkrásnějších měst na světě. 

Akt „vstoupení", dá-li se to tak říci, proběhl doslo-
va fyzicky, a to výstavou Klubu Za starou Prahu 
v Paříži, sídle významné mezinárodní instituce 
ICOMOS. 

Výstava vznikla z podnětu pařížského sdružení 
Paris historique, které pro ni nabídlo své vlastní vý-
stavní prostory. Paris historique (L Association pour 
la souvegarde et la mise en valeur du Parie histori-
que) je občanské sdružení obdobného zaměření 
a způsobu práce jako Klub Za starou Prahu. Vznik-
lo na počátku 60. let 20. století jako spontánní hnutí 
s cílem zabránit zničení pařížské čtvrti Marais. Tato 
čtvrť, která si na rozdíl od mnoha dalších uchovala 
jak řadu cenných staveb barokních i starších, tak 
svůj urbanistický rozvrh, měla být zásadně přesta-
věna. Za pomoci širší veřejnosti se Paris historique 
podařilo Marais zachránit. Jeden z historických 
domů ze 17. století se sklepením ze 13. století, Mai-
son ďOurscamp, také určený k demolici, vlastními 
silami rekonstruovala a učinila svým sídlem. Časem 
se činnost sdružení rozšířila na celou Paříž. 

Když na podzim roku 2001 během návštěvy Klu-
bu prezident Paris historique Pierre Housieaux před-
nesl svou ideu uspořádat výstavu Klubu Za starou 
Prahu v Paříži, mnoho jsme o Paris historique nevě-
děli. Nadchla nás tehdy nejen příležitost uspořádat 
první výstavu Klubu v zahraničí, ale i možnost po-
znat práci obdobného sdružení. 

Při přípravě výstavy bylo možné využít bohatých 
poznatků shromážděných při instalaci jubilejní vý-
stavy v roce 2000. Zároveň však bylo nutno přihléd-
nout k faktu, že zahraniční publikum nezná naše 
reálie. Nechali jsme tudíž mluvit fotografie jednotli-
vých objektů či pražských urbanistických celků, je-
jichž prostřednictvím je dokumentována jak činnost 
Klubu, tak i stoletý vývoj Prahy. Umístěné na leh-
kých závěsných panelech, často doplněné fotografií 
současného stavu, nejvýmluvněji vyprávěly úspěchy 
a prohry v boji o výjimečný kolorit staré Prahy. Do-
provázel je jen nejnutnější text. Abychom však umož-
nili i zahraničním milovníkům Prahy proniknout 
trochu hlouběji do historie našeho sdružení, připra-
vili jsme doprovodnou brožůru o historii i součas-
nosti Klubu Za starou Prahu ve francouzské 
i anglické verzi. Součástí výstavy pak byla i kolekce 
originálních fotografií z archívu Klubu a několik 
dokumentů z doby počátku jeho existence. Velké 

La maison ďOurscapm ze 16 století v pařížské čtvrti 
Marais, kde sídlí sdružení Paris historique. 

pozornosti se těšil i jeden z povodní nepoškozených 
dílů Hypšmanova modelu Malé Strany a Hradčan. 

Výstava byla zahájena 9. září 2002. Slavnostního 
zahájení se zúčastnili také oficiální hosté - náměst-
kyně pařížského primátora paní Sandrine Mazetier, 
starostka Paříže 4 paní Dominique Bertinotti, náměs-
tek velvyslance České republiky ve Francii a další. 

Po komentované prohlídce expozice s autorkou 
výstavy měla jako první slovo paní náměstkyně Ma-
zetier. Velmi živě reagovala mimo jiné na připojenou 
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Foto: 
Martin Micka, 
září 2002 

Vstupní prostor výstavy v přízemí budovy. Vpravo část Hypšmanova modelu Malé Strany. 

část výstavy, fotografickou dokumentaci srpnových 
povodní, kterou jsme jako nesmírně závažnou a vy-
soce aktuální otázku své další práce doplnili expozi-
ci. Upřímný zájem o následky povodní a snaha po-
moci byla v této době cítit z mnoha stran. 

Srdečný byl i krátký proslov pana náměstka vel-
vyslance ČR. Pařížany ovšem velice potěšil francouz-
sky přednesený a jako vždy velmi kultivovaný pro-
slov naší paní předsedkyně. 

Výstava byla v Paris historique (Rue Francois Mi-
ron 44-46) otevřena do počátku listopadu. Podle pana 
prezidenta Parie historique byla její návštěvnost 
v těchto prostorách mimořádná. Od 7. do 16. listo-
padu pak ještě pokračovala na radnici čtvrtého ob-
vodu Paříže. 

Výstava je již dávno zpět v Praze. Co zůstává, jsou 
navázaná přátelství, cenná zkušenost z konkrétní 
spolupráce mezi dvěma spolky se stejným cílem -
zachovat historické hodnoty i pro další generace, ať 
již v Praze, nebo Paříži. 

Uskutečnit celý projekt by nebylo možné, kdyby 
se nepodařilo zařadit výstavu na program České kul-
turní sezóny ve Francii 2002 a získat tak potřebnou 
subvenci. Velkou část prostředků poskytla také 
pařížská radnice. Náš dík patří všem, kteří se na 
přípravě a realizaci výstavy i publikace podíleli. 
V neposlední řadě děkujeme Paris historique a ze-
jména jejímu předsedovi Pierru Housieaux, a to jak 
za samotnou ideu, tak za všemožnou pomoc při rea-

lizaci výstavy. Radmila Kreuzziegerová 

Hlavní část výstavy byla instalována v klenutém podzemí budovy z 13. století. 
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KDO SE BOJÍ SKANZENU? *) 

(Text je doplněnou a zkultivovanou verzí příspěvku, který byl přednesen na diskusním setkání 
Život památek / Život v památkách /Památky v životě, které uspořádal dne 5. prosince 2002 

Klub českých spisovatelů v Michnově paláci na Malé Straně pod záštitou ministra kultury 
České republiky Pavla Dostála, který tam ovšem bohužel nebyl) 

Každý, kdo má něco společného z profese či zá-
jmu s památkovou péči, se již nejednou dostal do 
situace, kdy musel svůj „konzervativní" památkový 
názor hájit před nepochopením „progresivních" lai-
ků. Ať tomu bylo v hospodě, na besedě, přednášce 
nebo před mikrofonem novináře kladoucího neúnav-
ně sugestivní otázky, každý z nás zažil ten pocit zvěře 
zahnané do kouta, z něhož se snažil uniknout pře-
svědčivě znějícím výkřikem: 

Jíle my přece nejsme zapšklí staromilci!" 
Jíle my přece nechceme město umrtvit!" 
Jíle my přece nechceme udělat z Malé Strany skan-

zen!" 
Hovořím z vlastní zkušenosti. Přiznávám, že prá-

vě tou poslední větou jsem si sama v jednom živém 
televizním pořadu docela zbaběle zachraňovala kůži, 
když mi věcné argumenty došly. Zůstala mi po ní 
ovšem podivná pachuť v ústech. Přemýšlela jsem, 
co to způsobilo, a s překvapením se usvědčila ze lži. 
Nemá cenu to popírat. Naopak, řeknu to a s chutí 
přispěji do sbírky extrémních výroků na této konfe-
renci. Já si totiž Malou Stranu • jakýsi skanzen 
proměnit přeji! 

Jestliže říkám „jakýsi", chci tím naznačit, že ne-
mám na mysli zjednodušenou „provozní" představu 
skanzenu jako muzeální expozice v prázdných do-
mech, kterou lze navštívit s průvodcem a za popla-
tek. Ne, o to vážné nejde, mne okouzluje jiná, pod-
statnější stránka toho pojmu: stavební soubor 
jedinečné hodnoty je podroben zvláštnímu ochran-
nému režimu, který vědomě zamezí nežádoucímu 
vývoji, jehož první destruktivní stopy již byly 
zaznamenány. 

Jestliže se tedy uchyluji ke slovu „skanzen," pak 
nejen z důvodu, abych svým výstředně kladným 
vztahem k pojmu, který je v památkářském kontex-
tu obvykle vnímán jako extrém a vyslovován téměř 
štítivě, upoutala vaši pozornost, ale právě proto, že 
je chápán jako o mnoho silnější než slovo „rezerva-
ce". Kumulovaná „pražská" a „světová" rezervační 
ochrana je totiž v případě Malé Strany tak slabá, 
nedostatečná či dokonce neúčinná, že pro některé 
investory není větší překážkou realizace jejich od-

vážných záměrů než penicilin pro rezistentní kme-
ny bacilů. 

Přestaňme si namlouvat, že se lze na jedné straně 
pyšnit jedinečným charakterem malostranské archi-
tektury a panoramatu, laskat se představou nejkrás-
nějšího města na světě, podepisovat mezinárodní 
charty o ochraně kulturního dědictví a současně 
povolovat dostavby do dvorů, vestavby do půd, ná-
stavby střech, prorážení nových otvorů ve fasádách 
(restaurace si žádá větší okna kvůli výhledu, nové 
obchůdky žádají nové vchody), zastřešování dvor-
ků, změny dispozic domů a tunelování archeologic-
kého podzemí i přírodního podloží. 

Situace, kdy podoba Malé Strany je předmětem 
nikdy nekončící zákopové války majitelů domů, pod-
nikatelů, nájemců nebytových prostor a dokonce 
samotné Městské části Praha 1 s památkáři, je tra-
gikomická. Tento permanentní boj o pozice památ-
káři prohrávají častěji, než je zdrávo, a pokud přeci 
jen vyhrají, jde buď o vítězství malá, nevýznamná 
nebo dočasná, než si soupeř olíže rány a nasadí zbra-
ně většího kalibru. Proč je tomu tak? Znamená to, 
že Malá Strana není hodna takového respektu, jaký 
je oficiálně deklarován? Že její rezervační statut je 
ve skutečnosti omyl? Že není třeba respektovat pa-
mátkové ideje vtělené do legislativních norem toho-
to státu a hájené státními památkáři? Například 
Městská část Praha 1 chce vybudovat půdní vestav-
by nejlépe ve všech obecních domech, kde vůbec 
nějaká půda je. Zkouší uhrát památkářský souhlas 
i v případech, kde je to už na první pohled nemysli-
telné (domy v bezprostřední blízkosti Karlova 
mostu). Tak má vypadat přístup správního úřadu, 
jemuž je toto výsostné památkové území státem 
svěřeno do péče? 

Připadá mi to vše paradoxní asi tak, jako když 
v minulém režimu všichni kuřáci kouřili Sparty 
a přitom je nikde na pultě nebylo vidět. Památkový 
zákon stále platí, památkové instituce stále fungují, 
památkáři stále píší svá vyjádření, ale na realitu to 
nemá téměř žádný dopad, ta běží v jiných souřadni-
cích. Proč? Protože investoři bezpečně vědí, jak 
a kde si ty Sparty koupit. 

*) V rubrice Názor publikujeme články, které vyjadřuji subjektivní názor autora, jde o téma, které buď nebylo 
Domácí radou Klubu vůbec projednáváno nebo nebyla nalezena shoda, popř. jeho interpretace autorem neodpovídá 
oficiálnímu názoru Klubu Za starou Prahu. O to spíše může být podnětem k reakcím a polemice. 
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Moje vize skanzenu na Malé Straně spočívá v jed-
noduchém principu: památkové zásady a zákonné 
normy se zde musí bezpodmínečně dodržovat. Když 
památkář v souladu se svým svědomím a třeba i po 
obsáhlejší diskusi či poradě s experty, nebude-li si 
jist nebo aby měl alibi, napíše „přípustné", bude pla-
tit přípustné, když „nepřípustné", naopak. Obyvatel 
Malé Strany, podnikatel i majitel domu, ba i Měst-
ská část Praha 1 si budou vědomi toho, že režim 
památkové ochrany není trucem škodolibého památ-
káře, který jim chce znepříjemnit život, zkrátit zisky 
a pak zpoza rohu nastrouhat mrkvičku, ale velmi 
prospěšná věc pro zachování historického charak-
teru čtvrti, což ocení nejen tuzemští staromilci z Klu-
bu Za starou Prahu, ale též památekmilovní turisté 
z celého kulturního světa. 

Pokud by tomu tak být nemělo, bylo by snad lep-
ší té nesmyslné hry na památkáře a investory se 
vzdát. Nechť vystoupí nějaký velký charismatický 
radikál (něco jako Mrštík s opačným znaménkem) 
a zvolá: 

„Dost bylo památkové péče, která škrtí svobodný vý-
voj architektury a omezuje právo člověka nakládat s vlast-
ním majetkem! Citlivý architekt, jako umělecká osobnost, 
přeci sám dokáže posoudit, co zachovat, co změnit Kdyby 
památková péče existovala už v baroku, neměli bychom 
díla Kiliána Ignáce Dientzenhqfera! Majitel má právo roz-
hodnout sám, co je pro jeho dům nejlepší, pročpak by 
měl mít menší cit pro historický objekt než nějaký pa-
mátkář, který jen co vstoupil poprvé do dveří a ještě se 
ani nerozhlidl, už rozkazuje, jak co má být!" 

Může se strhnout lavina podpory tomuto názoru, 
vzniknout lidové hnutí nespokojených občanů, kte-
rým památkáři narušili svým „nepřípustné" někdy 
nějaké plány. Hnutí za zrušení památkové péče by 
mohlo získat ihned podporu některých radikálněj-
ších neparlamentních politických stran, avšak své 
sympatizanty najde průřezově i ve stranách parla-
metních. Vláda sice zachování památkové péče s vý-
jimkou ministra kultury (bude-li jím ještě upřímný 
P.D., co na srdci to na jazyku) oficiálně podpoří, ale 
spíše než kvůli idejím to udělá pro zachování své 
image před Evropskou unií. Pro zdání objektivity 
navíc za desítky milionů korun objedná zpracování 

svěží analýzy, doložené virtuálními sociologicko -
kulturologickými modely, které se budou vzájemně 
vyvracet, protože v prostředí teorií památkové péče 
exaktní čísla a vědecké prognózy nefungují. Zástup-
ci občanských sdružení nás budou ve vestibulech 
metra vybízet k podepsání několika petic (Malostran-
ská a Hradčanská - pro zachování památkové péče, 
Pankrác, Anděl - proti). Mezitím by mohly proběh-
nout parlamentní volby a pro kandidující strany by 
vztah k památkové péči mohl znamenat jedno ze 
vzácně konkrétních programových vymezení, které-
mu bude volič rozumět (každý byl alespoň jednou 
se školou na nějakém hradě či zámku a alespoň jed-
nou za život viděl nějakou moderní stavbu v histo-
rickém prostředí, třeba Prior na náměstí v Jihlavě). 
Volební výsledky by pak byly pro budoucnost zá-
vazným referendem, zda společnost jako celek ochra-
nu památek chce nebo nechce. 

Nemohu nepřiznat, že mne výše naznačená vize, 
ať jakkoliv nevážně vyslovená, láká. Památková péče 
v našem státě takové potvrzení sebe sama (protože 
předpokládám, že by to pro ni nakonec dopadlo pří-
znivě) potřebuje jako pes drbání nebo ještě víc. Její 
společenská prestiž, kterou s chutí pošlape občas 
i ministr kultury, se válí už hezky dlouho v prachu. 
Dovolí si pak na ni kde kdo, protože z ní strach ne-
jde, respektu má jak šafránu a pracovat v ní jako 
pěšák znamená žít v bídě, na dluh nebo si po veče-
rech přivydělávat. 

Proč to všechno říkám? Protože volám po zpřís-
nění památkového režimu na Malé Straně! Protože 
nelze měřit stejným památkovým metrem Malé Stra-
ně i Novému Městu!**1 Protože ten metr je na Malou 
Stranu „krátký" a jiný není. Protože pak se zdá, že 
„měřit" s ním je velmi snadné, a troufne si na to 
kdejaký hejhula, který má funkci nebo ostré lokty. 
Protože Malou Stranu pak ničí památkové kompro-
misy! Protože Malá Strana nenápadně, ale vytrvale 
ztrácí svou osobitost a začíná karikovat sama sebe! 
Protože, jestli to budeme dál tolerovat, pak nám ne-
zbude, než zvolat: 

„Sbohem Malá Strano, ať žije Kleinseitnerland!" 

Kateřina Bečková 

**) Co je pro Nové Město památkově docela přiměřené, může být pro Malou Stranu zkáza, ale i opačně, 
co je přiměřené pro Malou Stranu, může být pro Nové Město památkářský teror. 
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NEJSTARŠÍ ŽELEZNIČNÍ VIADUKT 

Podobně jako Karlův most přestál i NegreUiho železniční viadukt srpnovou povodeň, zřejmě 
největší, jakou Praha ve své historii zažila. Vydržel katastrofální zatopení Karlina, aniž by tím 
byl železniční provoz nějak narušen. Slouží spolehlivě už 152 let, od 1. června 1850, kdy přes 

něj přejížděl první vlak s cestujícími do Lovosic. 

NegreUiho viadukt. Lept Josefa Rybičky podle předlohy Karla Brantla z roku 1854. 
Muzeum hlav. města Prahy. 

V prvních desetiletích postačila k provozu jed-
na kolej. Miniaturní lokomotivy sotva dosahova-
ly váhy 20 tun. Rozvoj železniční dopravy si kon-
cem 19. století vynutil položení druhé koleje a 
o dalších padesát let později přejížděly přes via-
dukt mohutné parní kolosy, zatěžující jeho kle-
nuté oblouky tlakem 20 tun na jednu nápravu. 
NegreUiho viadukt je ukázkou prozíravosti pro-
jektanta a kvalitní práce dodavatelské firmy Voj-
těcha Lanny. Dokázala si poradit i se štěrkopís-
kovým podložím karlínské kotliny. 

Karlínský viadukt byl součástí projektu Seve-
rozápadní dráhy Vídeň - Praha - Drážďany, o je-
jíž stavbě rozhodlo ředitelství státních drah již 
v roce 1842. Souhlas potvrdil císař Ferdinad I. 
26. listopadu a do konce roku byla podepsána 
mezistátní dohoda mezi Rakouskem a Saskem. 
Na pověstnou rakouskou byrokracii, která se brá-
nila houževnatě všem novotám, to byl úctyhodný 
výkon. Jen všemocný kancléř Mettemich to údaj-

ně komentoval kousavou poznámkou, že téhle 
vymoženosti využijí především všichni darebáci 
a revolucionáři, aby svou podvratnou činnost 
mohli exportovat do všech vzdálených koutů Ev-
ropy. Počítalo se s tím, že stavba drážďanské drá-
hy bude svěřena opět inženýru Pernerovi, který 
jako vrchní inženýr vedl stavbu trati mezi Olo-
moucí a Prahou. Bohužel jeho předčasná smrt 
při projíždění Choceňského tunelu všechno zma-
řila. Na jeho místo byl jmenován neméně schop-
ný geometr, inženýr Alois Negrelli, rodák z rakous-
kých Tyrol, který stavěl horské silnice a železniční 
trati v rakouských a švýcarských Alpách. Ve svém 
oboru byl uznávaným odborníkem, členem me-
zinárodních organizací, který své znalosti uplat-
nil i v námořní dopravě. Proslavil se projektem 
Suezského průplavu a dokázal, že hladiny obou 
moři jsou téměř vyrovnány a nebude zapotřebí 
budovat nákladné stavby zdymadel, jak tvrdili 
jeho četní oponenti. 
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Traduje se, že trasu karlínského viaduktu na-
vrhl inženýr Perner, který se napojením pražské-
ho nádraží na poslední etapu drážďanské trati 
zabýval a spolupůsobil při vytýčení její trasy po-
dél levého břehu Vltavy a Labe až k hraničnímu 
přechodu v Dolním Žlebu. Stavební práce byly 
zahájeny v jarních měsících roku 1845 a velké 
plochy pobřeží karlínského předměstí a přileh-
lých ostrovů se staly na několik let ohromným 
staveništěm. Materiál se přivážel po vodě, skla-
doval a opracovával přímo na místě v provizor-
ních boudách. Nevídaný rozsah prací přitahoval 
pozornost Pražanů i některých umělců, kteří se 
snažili zachytit na plátně stavební ruch a práci 
téměř tří tisíc dělníků. Malíř žánrových krajinek 
Karel Robert Croll zachytil kamenickou dílnu pod 
širým nebem v místě Jerusalemova ostrova se 
skládkou žulových balvanů, které dopravovali 
dělníci na plošině po provizorně položených ko-
lejnicích a primitivní mechanizaci dřevěného je-
řábu a rumpálu na posouvání opracovaných kvá-
drů na místo stavby. Poskytl nám tak názornou 
dokumentaci stavebních metod první poloviny 
19. století. 

Po dokončení stavby působil železniční viadukt 
impozantním dojmem připomínajícím velkolepé 
akvadukty starověkého Říma. Byl zachycen v čet-
ných vedutách, které publikovaly na svých strán-
kách soudobé časopisy. Nechyběl ani na fotogra-
fických panoramatech, které přišly do módy 
koncem století, když už rychle rostoucí předměstí 
obklopovalo viadukt několikapatrovými domy, 
které se natlačily až do těsné blízkosti, a vlaky 
projížděly přímo před okny jejich vyšších pater. 
V době svého vzniku byl karlínský viadukt svou 
délkou 1111 metrů a 87 vysokými oblouky svě-
tovým unikátem. I v Americe, která budovala že-

lezniční spoje opravdu amerikánským tempem, 
byla většina mostních konstrukcí dřevěná a tepr-
ve mnohem později byla nahrazována viadukty 
kamennými nebo ocelovými. 

S rychle rostoucím průmyslem přišla i nelítost-
ná komercionalizace, která se nevyhnula ani že-
lezničnímu viaduktu. Volného místa pod most-
ními ob louky využ i l y řemes ln ické dí lny 
a speditérské firmy. Byly provizorně zaslepeny 
dřevěným bedněním, vysoký prostor přepatrován 
tak, aby se využil každý čtvereční metr získané 
plochy. Necitlivým zásahem do autenticity viaduk-
tu bylo zboření dvou mostních pilířů v prostoru 
Křižíkovy ulice ke zlepšení průjezdnosti motoro-
vých vozidel. Široká proluka byla bohužel pře-
mostěna železobetonovými trámovými překlady 
v polovině šedesátých let. O dvacet let později byl 
podobný zásah proveden i na holešovické stra-
ně. Šetrnější zaklenutí širokým obloukem, třeba 
železobetonovým, by mnohem více prospělo vzhle-
du této významné technické památky. Architek-
turu 19. století respektovala při výstavbě i firma 
Lanna, která žulovou stavbu obložila pískovco-
vými kvádry, dodávajícími viaduktu příjemné za-
barvení. Jediným kladným přínosem současné 
doby pak bylo uvolnění mostních oblouků mezi 
ulicí Křižíkovou a Pobřežní, zvýrazňující těleso 
viaduktu obnovenými průhledy. Dosud zůstávají 
uzavřeny mostní oblouky u autobusového nádra-
ží Florenc, využívané ke garážování. 

Karlínský viadukt, zvaný též často Negrelliho, 
by si zasloužil regabilitaci. Je druhým nejstarším 
mostem, kterým se může Praha pochlubit, pa-
mětníkem budovatelské epochy železnic ve střed-
ní Evropě, kdy legenda o zlatých českých rukách 
byla ještě hmatatelnou realitou. 

Zdeněk Dušek 
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DOBROSLAV LÍBAL 
JEDEN LIDSKÝ OSUD Z MNOHA JINÝCH 

Dokončení z minulého čísla 
Pro architekty projektanty SÚRPMA měla tato ideo-
vě vágní atmosféra postojů tehdejší památkové péče 
značně znejisfující vliv na jejich aktivitu a tvůrčí 
invenci. Úkoly projektantů se dostávaly často do kon-
traproduktivních vztahů s požadavky ochránců pa-
mátek. Zde dr. Líbal respektoval tvůrčí cítění archi-
tektů a po celá desetiletí se zamýšlel nad otázkami 
nové přínosné metodiky rekonstrukce památek. Byl 
kritický k četným teoretickým úvahám, které se spí-
še stávaly jakousi dogmatickou ideologií ztroskotá-
vající na praktických otázkách, které nedovedly vy-
řešit. Zde si byl vědom, že nová metodika vedle své 
specifické odbornosti je i součástí jakéhosi vnitřní-
ho duchovního růstu společnosti a jejího kulturní-
ho stylu a nelze ji ani časovými ani mocenskými 
zásahy deklarovat. Často upozorňoval na výhody 
koncepční práce nás projektantů historických re-
konstrukcí, které byly sice některými našimi kole-
gy, zabývajícími se současnou tvorbou, pokládány 
za netvůrčí, ale nebyly deformovány protektorskými 
principy socialistického realismu. 

Již koncem padesátých let se ukázal politický 
koncept zásad socialistického realismu v architek-
tuře v konfrontaci s moderní západoevropskou vý-
stavbou jako života neschopný.181 

Souběžně bylo již mnohým jasné, že z Marxe vy-
vozené profetické vize budoucnosti neodpovídají re-
alitě, ve které žili. Nemohli pochopit, jak je možné, 
že ve vědeckém poznání přírodních zákonů lze obje-
vit implicitně zakódované garance světového vývoje 
blahobytu a rozvoje v zástupném posláni komunis-
tické strany. A jak je možno znát smysl a průběh 
dějin dříve, než proběhnou? 

V této době docházeli též k poznání a zklamání 
četní námi uznávaní architekti, výtvarní umělci 
a básníci, kteří byli z počátku nadšeni přidělenou 
vznešenou politickou úlohou a titulem „inženýrů 
lidských duší" - zde materialistickoateistický režim 
lidskou duši připouštěl - když prošli svou frustrací, 
znechucením a vědomím, že se stali jen oslavovateli 
stranického kultu a agitačním nástrojem politiky 
přeměny lidí v organizovanou masu bez práva na 
vlastní myšlení, jejichž součástí se nakonec měli stát 
i oni sami. 

Za tehdejšího stavu nevybíravých zásahů do kul-
tury jsme v okruhu s dr. Líbalem nabyli přesvědče-
ní, že komunistický socialismus nemůže být žád-
nou inspirující silou nového svébytného umění - jak 
halasně vyhlašoval - a jaké si dovedly vytvořit všechny 
významné společenské epochy v minulosti. 

Od této doby byly všechny další oživovací pokusy 
oficiálního umění marné. Dále přežívající režimní 
umění se stalo již jen záležitostí „něčeho za něco". 

V sedmdesátých letech byl již v komunistické 
ideologii šiřeji viděn iracionální, ztuhlý dogmatický 
myšlenkový konglomerát, mající charakter jakési 
světské církve, sestavený z myšlenek utopických so-
cialistů, z překonaných vědeckých názorů z druhé 
poloviny 19. století a mesianistickobyzantských snů 
ruského pravoslaví, který prosazuje násilím zkorum-
povaná stranická byrokracie. 

S tímto politickomorálním úpadkem tehdejších 
mocenských složek kontrastovala myšlenková akti-
vita a činorodost dr. Líbala. V sedmdesátých letech 
se pracoviště v Jindřišské ulici stalo, jak již bylo 
zmíněno, jakousi „dolní konsistoří" památkové vědy 
a péče. Zde se rozvíjely perspektivní tvůrčí vědecké 
vize. Promýšlel se zde i velkolepý koncept obnovy 
jihomoravských zámeckých parků a zahrad organi-
zovaný tehdejším ředitelem Krajského střediska pa-
mátkové péče v Brně, ing. arch. Jiřím Grabmulle-
rem. S tímto nedoceněným a nakonec zklamaným 
kulturním nadšencem byla koncipována i novátor-
ská myšlenka ochrany moderní architektury, jejíž 
výrazný podíl byl právě v Brně. V duchu tohoto 
záměru byla uspořádána vůbec první konference již 
v roce 1970. Záhy se začalo uvažovat i o otázce 
životního prostředí, která se již stala celosvětovým 
tématem, ovšem závažné úvahy o zásadních opatře-
ních byly tehdy politickou mocí považovány za pro-
tisocialistickou činnost. První odvážlivci byli dras-
ticky umlčeni. V této době se objevil záměr odtěžit 
části Pálavských vrchů pro zamýšlenou cementár-
nu, který se podařilo statečností jednotlivců zpo-
chybnit, ovšem za cenu osobních obětí. Tedy jakýsi 
prostor v ochraně krajiny a jejích hodnot přece jen 
zůstal. 

V tomto duchu dr. Líbal ve snaze vrátit významo-
vý akcent zanedbaným krajinným památkám odha-
loval jejich uměleckohistorické vývojové řady a vzta-
hy vzájemných vlivů v přeshraničních oblastech 
Bavorska. Historickým stavbám v oblastech kdysi 
osídlených Němci věnoval mimořádnou pozornost 
a úsilí jejich ochraně, neboť byly zvláště ohroženy 
jako „německé".191 Zde pan doktor poukazoval na 
předhistorické keltskoslovanské souvislosti, neb 
předkolonizační české založení kostelů, které pak 
jen převzala německá kultura a dále je rozvíjela. 

Proti úzkému nacionálnímu pojetí despektující-
mu tyto památky poukazoval, že jsou nedílnou sou-
částí historického vývojového procesu v zemi Koru-
ny české a vykonal mnoho pro záchranu mnohých 
z nich.201 

Pan doktor Líbal stavěl svůj duchovní život na 
zjevených pravdách katolického křesťanství se svou 
osobitou důslednosti. Miloval katolický umělecko-
historický přínos světu a duchovní odkazy církev-
ních otců, zvláště svatého Augustina. V něm viděl 
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zprostředkovatele antických platónských tradic stře-
dověkému světu západní Evropy, které ovlivnily jeho 
duchovní strukturu a monastické tradice. 

Zde byl nadšeným obdivovatelem cisterciáckého 
řádu. V něm viděl integrovánu přísným racionálním 
intelektem nesmírnou řádovou kázeň s osobní as-
kezí a obrovskou pracovitosti v jedinečný, nám dnes 
až nepochopitelný fenomén myšlenkového konstruk-
tu, kteiý rozvinul dosud až nepředstavitelnou tvůr-
čí a hospodářskou dynamiku. Tato se neobyčejnou 
rychlostí šířila západní Evropou a zasáhla i naše 
země.211 

Další láskou pana doktora, sledovanou až mys-
tickým pohledem, byly gotické katedrály. Rád 
zdůrazňoval, že jsme zemí, kam nejdále na východ 
dospěl typ francouzské katedrály. V nich viděl vedle 
antického Parthenonu vrcholné stavebněvýtvarné 
dílo lidského ducha a jejich tvůrce pokládal za 
nezařaditelné do řady Darwinovy vývojové teorie člo-
věka. 

Katedrálu považoval za zázrak lidské tvořivosti, 
kde hmota - kámen se jaksi sama radostně poddává 
tvůrčím lidským rukám středověkého kameníka, aby 
ztratila svůj přírodní syrový tvar a skrze svou slu-
žebnost byla povýšena velkolepými pilíři s gotický-
mi oblouky nesoucími zdánlivě až neskutečné klen-
by směrem vzhůru k tajemným nebesům, v jakousi 
kamennou symfonii zbavenou pozemské tíže. Ka-
tedrálu v její majestátnosti vidi absorbovánu jakým-
si imanentním duchovním fluidem rezonujícím 
s racionálně nedefinovatelným nadvědomím člově-
ka a transcedencí času a prostoru Kosmu. Tato po 
staletí vyzařuje svoji tajemnou energii obdobné jako 
slunce a je sdělná každé lidské generaci svým zvlášt-
ním duchovním obsahem. 

Dr. Líbal miloval naši katedrálu dominující ojedi-
nělému komplexu Pražského královského hradu.221 

Rád poukazoval na její nedocenitelnou hodnotu ži-
vého duchovního dědictví národa, kterou naše sou-
sední národy v takto soustředěném obsahu nemají. 
Zde náš národ v prostředí zpřítomňujícím dějiny, 
nad hroby národních světců a králů, může nalézt 
rozhodující podněty formace své identity pro druhé 
tisíciletí svých dějin. 

Pan doktor choval velký obdiv k životu a dílu sva-
tého Vojtěcha, který se stal prvním Čechem světové-
ho významu tehdejší formující se kulturní Evropy. 
Svým křesfanskomisijním zanícením a přátelstvím 
s císařem Otou III. dosáhl značného politického vli-
vu v koncepčním uspořádání tehdejší střední Evro-
py, kdy Poláci a Maďaři dosáhli vzdor dosavadnímu 
barbarskému způsobu života samostatné státnosti 
s královským titulem a církevní nezávislosti ustano-
venými arcibiskupstvími ve Hnězdně a Ostřihomi, 
zatímco my nepřijetím sv. Vojtěcha jsme museli na 
toto samostatné církevní postavení po staletí čekat. 
Dr. Líbail viděl v pražské katedrále živý, nikoliv mu-
zeální, stále se rozvíjející organismus spoluputující 
s národem v jeho dějinách a v tomto duchu navrho-
val po desítiletích úvah a pokusů konečné vybudo-
vání důstojného náhrobku svatého Vojtěcha ve for-
mě nového moderního oltáře. 

V této souvislosti se snažil inspirovat blížící se 
milénium smrti sv. Vojtěcha v roce 1997 v celoná-
rodní akt duchovněkulturní rekapitulace se smíře-
ním národa s odkazem světce-mučedníka s násled-
nými impulzy celospolečenského hodnotového 
posunu po etických destrukcích diktatur, které po 
půl století vládly nad národem. Vzpomínal na vel-
kolepé oslavy milénia mučednické smrti svatého 
Václava, prvního zemského patrona, v roce 1929, 
kterých se jako mladý člověk nadšeně zúčastnil. Teh-
dy přinesly nesporné vyjasnění a zklidněni zjitřené 
poválečné atmosféry, jak uvnitř české společnosti, 
tak hlavně mezi ostatními menšinovými národy teh-
dejší Československé republiky, a tím i lepší výhled 
její další státnosti. Rovněž katolická církev a její nová 
literatura zde nalezly novou samostatnou cestu. 

Pan doktor Líbal kladl akcent na nastávající sva-
tovojtéšské oslavy zvláště za okolností, kdy jiné 
příležitostné milénium, založení pražského biskup-
ství v roce 973, bylo tehdejší komunistickou mocí 
potlačeno spíše na jakousi deceniovou připomínku 
a mohlo být v odpovídající kulturní důstojnosti osla-
veno pouze v zahraničí.231 

Doktor Líbal jako historik znal tisícileté duchov-
ní a kulturní bohatství katolické církve, které spolu 
s tradicemi ostatních církví Evropy tvoří ideový zá-
klad euroatlantického civilizačního okruhu, zcela 
svébytného vedle velkých světových bloků muslim-
ského, hinduistického a buddhistického světa. Ka-
tolickopravoslavný svět vytvářel mocenskou protivá-
hu muslimskému tlaku, který po většinu svého trvání 
usiloval o pohlcení Evropy. 

Svým vysokým kulturním rozhledem hodnotil pan 
doktor smysl a poslání katolické církve z pozice své-
ho světového nadhledu, nikoliv naším českým ná-
rodním pohledem, často bez úplných znalosti histo-
rických reálií a jejich souvislostí. Viděl široký 
horizontální a vertikální rozměr její duchovní kul-
tury, dějin a umění. Zdůrazňoval, že celý dějinný 
proces církve vytvářeli lidé, lidé nedokonalí, kteří 
vedle velkých duchovních výkonů upadali též do 
omylů a úpadku. Viděl církev kriticky v souběžné 
vrstevnatosti, kde vedle autoritativního a na svoji 
dobu luxusního dvora vysoce vzdělaného papeže In-
nocence III. tvoří církev i asketicky žijící společnost 
prosťáčka Božího, sv. Františka z Assisi. A kde vedle 
umění a liturgie se stala nedílnou i rozvinutá chari-
tativní a školská péče. Litoval, že tohoto kulturního 
a duchovního bohatství náš národ málo využíval. 
V této souvislosti dr. Líbal často upozorňoval při 
ústavních zájezdech severoněmeckými protestant-
skými městy na jejich výtvarnou monotónnost, jimž 
chybí katolická umělecká inspirace.241 

Další velkou láskou pana doktora byla česká kra-
jina. Při své vysoké, až jaksi patriarchální postavě, 
miloval přímo něžným způsobem její půvaby, často 
drobné, skryté a nenápadné. Nevnímal ji v racionál-
ním geofyzikálním rozměru, ale jako nějaký vyšší 
transcendentální dar svěřený našemu národu skrze 
světce sv. Václava, aby ji v duchu tohoto dědictví 
užíval a tvůrčím způsobem modeloval. V každé kra-
jině viděl reflexi ducha národa. Rád srovnával naši 
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krajinu s krajinami v Provenci, s krajinani Anglie, 
Itálie i ukrajinskými stepmi. Miloval její vlnivou hru 
se střídajícími se pásy lesů, polí a vesniček. Zvláště 
citlivý byl na krajinné dominanty s urbanisticky 
mistrovským citem umístěné venkovské kostely 
s věžemi. Týto považoval za ojedinělý zjev v evropské 
kultuře a s nimi českou krajinu za jednu z nejkrás-
nějších a nejpodmanivějších v Evropě. Pln tísně 
z postupného jejího pustnutí a esteticky bezcitné 
technizace vydal v roce 1999 výzvu k naší kulturní 
veřejnosti, ale byl trpce zklamán jejím nezájmem.251 

Když jsme o této záležitosti mluvili, nereagoval již 
svým líbalovským rozhořčením a neměl již ani 
zájem na další diskuzi na toto téma, které uzavřel 
jakýmsi nadhledem moudrého stáří. Ducha české 
krajiny viděl geniálně vyjádřeného hlavně v hudbě 
B. Smetany a A. Dvořáka, avšak již méně zdařile 
v naší krajinomalbě 19. a 20. století. Přestože naše 
krajina neohromuje giganticky monumentálními 
výtvory přírody, poukazoval pan doktor na jakýsi 
její imanentní humanitní obsah. Je útěšná, nostal-
gická, zve k poklidu a zamyšlení, decentně nabízí, 
aby si ji člověk učinil svým domovem. 

Ve zvláštní intelektuální úrovni byl inherentní 
vlastenecký vztah pana doktora k českému národu, 
který se snažil konstituovat z řady širokých souvis-
lostí a ojedinělého jeho postavení v geografickém 
a geopolitickém středu Evropy, které přináší speci-
fické přednosti, ale i svá rizika. Současně neutěšený 
stav našeho národního života v konfrontaci s jeho 
dějinným vývojem posuzoval jakousi kritickou raci-
onální psychoanalýzou a zde doloval skutečné po-
vahové znaky jakési národní genetické dispozice, 
které jsou pod zevní povahou jeho jednání. Byl pře-
svědčen, že i díky bohatému genetickému míšení 
s jinými národy jsou v jakémsi psychopodzemí ná-
roda uloženy příznivé dispozice k společensky kon-
struktivnímu životu se smyslem pro vyšší projevy 
kultury, spravedlnosti, vědy a umění. 

Pan doktor odmítal romantické představy o naší 
slovanské holubičí povaze a pohostinnosti. Zde vi-
děl českou povahu střízlivě, statečnou a uvažující. 
Tvrdíval, že naši předkové dovedli též „bouchnout 
do stolu, až to Evropa pocítila". Přímo rozhořčeně 
odmítal deklasující odsudky našeho národa němec-
kou vědou v 19. století, s nimiž se ztotožňovala na-
cionálněsocialistická ideologie 20. století. Uvědomo-
val si útok diktatury na duši národa a snahu rozvrátit 
jeho identifikační hodnoty, na kterých svůj život sta-
věl pod dezorientujícím heslem, že nový věk žádá 
nové životní konstanty. Tento internacionální útok, 
zvláště komunistického materialismu a ateismu, byl 
zaměřen na hodnoty: rodina, národ, vlast, stát, kte-
ré jsou zvláštním způsobem propojeny a podaří-li se 
potlačit jednu, chřadnou i ostatní. Jako historik znal 
a zdůrazňoval, že rozvoj společnosti, její etiky, kul-
tury a umění, je možný jen v hodnotově vnitřně stabi-
lizovaných soustavách s nenarušeným perspektiv-
ním vývojem, jaký měly ve svých šťastných obdobích 
velké staré světové kultury. Národ viděl v součas-
nosti jako přechodně zaplevelené pole, které čeká 
na svého moudrého a trpělivého hospodáře a příz-
nivé jaro, aby vydalo ze země novou úrodu. 

V tomto pohledu se pan doktor stavěl s velkým 
nadhledem i k negativním jevům současnosti, včet-
ně minulých temných dob, kdy vrcholilo mystéri-
um zla v nenávistných činech uvnitř národa. Byl 
dalek úzce moralistních postojů nad národem. Za 
odsouzeníhodné hrůzné činy považoval zodpovědné 
pachatele, kteří je v prvé řadé sami musí odčinit 
v zájmu hygieny vlastního svědomí. Naproti nim vi-
děl nezanedbatelnou armádu lidí, kteří během to-
hoto století nespravedlivě trpěli, přinášeli nesmírné 
morální oběti a hrdinské činy ve prospěch všech 
a tím kompenzovali a vyrovnávali rozkolísanou hla-
dinu morální cti národa.26) Ani statisticky stoupají-
cí ateismus národa jej nijak nezneklidňoval, chápal 
jej jako přirozený psychologický proces v širších sou-
vislostech, než pouhé odmítnutí Boha a božích 
pravd. Současně viděl, že tento proces odmítání se 
týká i širší sféry dosavadních hodnotových kvalit 
etiky společenských vztahů a kultury, které před tím 
podrývala nedůvěra. 

V průběhu dvacátého století docházelo ke kon-
tradikčnímu prosazování nových norem občanské-
ho chování proti ustáleným tradičním hodnotám, 
kterými národ po staletí žil. 

Dvakrát se změnil ekonomickopolitický systém 
národa. Jednou byly viděny příčiny všech sociálních 
neduhů v soukromovlastnických vztazích a dopro-
vodného sobectví, které je možno napravit jen vy-
vlastněním ve prospěch kolektivní solidarity. Když 
i tento systém, do kterého vkládala velká část náro-
da své naděje, zkostnatěl v zbyrokratizovaný a zko-
rumpovaný aparát a ukázal se být neschopným se 
regenerovat a plnit alespoň své základní ekonomic-
ké funkce, morálně i ekonomicky neobstál v konku-
renci s reformovanými západními poválečnými de-
mokraciemi s kapitalistickou ekonomikou, byl i on 
shledán příčinou všech politických obtíží. Opětně 
byla provedena politickoekonomická regrese zpět 
k soukromému vlastnictví. 

Oba přesuny provázely obrovské materiální a etic-
ké ztráty i na kulturních hodnotách a dávaly příle-
žitost morálně slabším jedincům k nespravedlivé-
mu nabývání majetku. Po dvě třetiny dvacátého 
století naše společnost žila v nesvobodě, hospodář-
sky exploatována ve prospěch hegemoniálních poli-
tických struktur bez možnosti širšího národního 
rozvoje. 

V tomto víru hodnotových změn, relativizaci pravd, 
dezorientaci, zradě a zklamání našimi Němci, západ-
ními demokraciemi i bratry Slováky, se v roce 1938 
národ cítil být sám a v celém světě osamocen. V dal-
ším zklamání podstatné části národa socialismem 
se jevila dr. Líbalovi regrese většiny národa od vyš-
ších ideových subtilních a snadno zranitelných kvalit 
v etice, kultuře a náboženství zcela přirozená. Po-
chopitelný se stal i obrat společnosti k uspokojení 
elementárně existencionálních potřeb, jak mu je 
nabízí současný životní styl konzumní společnosti. 

Pan doktor viděl národ na konci 20. století v jaké-
si veliké únavě, k němuž je nutno přistupovat s po-
rozuměním, citem a trpělivé čekat s pomocí, kdy 
národ sám překoná své trauma, zklamání i dezori-
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entace a psychicky se uvolní k intelektuální sebere-
flexi kriticky porozumét svým emocionálním poci-
tům a hledat nové, vyšší formy svého života. Přijme 
nové umění, kterému bude rozumět, na místo staré-
ho, které mu bylo vzato, a nakonec oživí i své dějin-
né duchovní křesťanské humanitní kořeny k nové-
mu rozvětu a přínosu nové evropské kultury.271 

Klid, zamyšlení až ke klaustrální koncentraci -
nikoliv plané meditační snění - spojené s přísným 
hodnotovým řádem viděl pan doktor jako předpo-
klad každé cílevědomé duševní činnosti, kterou lze 
překonat jakousi národní roztěkanost. Zde byl ská-
lopevné přesvědčen, že úsilím uchránit národu 
z jeho kulturního dědictví co nejvíce hodnot bude 
zachován jakýsi pevný orientační milník v hledání 
jeho nových budoucích cest. 

Dr. Líbal viděl velký budoucí úkol našich histori-
ků v kritickém objasnění některých etap našich dě-
jin z období rakouskouherského soustátí, ke které-
mu jsme se kdysi z pochopitelných důvodů postavili 
„trochu zády". Do tohoto soustátí vstoupili tehdejší 
čeští představitelé dobrovolně a Habsburkové pokra-
čovali jen ve vytváření vyšší nadnárodní koncepce, 
o kterou usilovali již poslední Přemyslovci, Lucem-
burkové v čele s Karlem IV. a čeští Jagellonci. 

Tento politický celek středovýchodní Evropy hájil 
Evropu proti muslimským expanzím, jejichž loupež-
né nájezdy dlouho ohrožovaly i Moravu. Důsledky 
ovládnutí střední Evropy a její muslimské balkani-
zace, upozorňoval pan doktor, si snad ani nedove-
deme dnes představit! Rovněž zneuznání vynikají-
cích výkonů českých pluků a jejich českých voje-
vůdců - pokládaných dosud často za oběti národa 
v cizích službách - bude nutno spravedlivě ohodno-
tit a uvědomit si, že mnohdy zvláště v tereziánských 
válkách o tak zvané dědictví rakouské a v jejich prus-
kém imperiálním pokračováni Bismarkem naši češ-
tí vojíni krváceli i za českou věc. Díky i jejich oběti 
podařilo se zmařit záludné nebezpečný pruský plán 
podobný dělení polského státu mezi sousední hege-
mony, který osnoval roztrhání korunních českých 
zemí mezi Prusy, Sasy, Bavory, s rakouským mo-
ravským zbytkem. Kdyby se byl zdařil za tehdejší 
předobrozenské situace českého národa, nutno se 
jen děsit důsledků ! Toto „obrácení se zády" zname-
ná rovněž nevidět vynikající práci českých lidi v ob-
lasti vědy a techniky zvláště v posledním půlstoletí 
monarchie, kdy Vídeň byla jednou ze světových cen-
ter společenského rozvoje. 

Naději pro žádoucí klid budoucího rozvoje náro-
da viděl pan doktor v našem vstupu do Evropského 
společenství, kde v široce založeném rozvážném 
a zodpovědném vedení bude jakási garance evrop-
ské stability a bude pro 21. století znemožněno pří-
padným potencionálním nezodpovědným politickým 
silám provádět obdobné experimenty s národy, jak 
se délo v předchozím století. 

A co říci na závěr? Snad může vznikat dojem, 
že jsem život a dílo pana doktora Líbala viděl přátel-
ským idealizujícím pohledem. Znovu chci prohlásit, 
že dle mých osobních vzpomínek jsem se snažil za-
členit jeho život do často těžce prožívané doby a do-

tknout se myšlenek, které jsme za dlouholetého přá-
telství probírali. Pan doktor, jistě jako každý člověk 
na tomto světě, měl své nedostatky a i on křesťan-
sky často zpytoval své svědomí. Mimořádným smys-
lem pro řád a autoritu, které považoval za hlavní 
pilíře stability společenské struktury, a které osob-
ně respektoval, recipročně vztahoval i vůči svému 
společenskoodbornému postaveni. V těchto vztazích, 
nutno přiznat, docházelo i k mezilidskému pnutí, 
které však nic nemění na přínosném díle pana dok-
tora.281 Toto deklaroval při své poslední velké jubilej-
ní příležitosti jakýmsi svým odkazem: „Poznej a za-
chovej!" Vědecké dílo „poznání" pana doktora je 
rozsáhlé, bylo často zpracováváno v dobové omeze-
ných možnostech a nepříznivých okolnostech. 
Nevyhne se jistě osudu každé vědecké činnosti, jež 
je dalším vývojem vědy zpřesňována, prohlubována 
a v některých případech korigována novými objevy. 

Naproti tomu velký morální etos v úsilí o zacho-
vání historických hodnot národa, veden vnitřním 
svědomím a odvahou pana doktora, zůstává neměn-
nou trvalou hodnotou, která jisté bude oceňována 
příštími generacemi. 

Jako uznání celoživotního úsilí pana doktora 
Líbala při posledním rozloučení v pražském chrá-
mu sv. Ludmily zdobila jistě právem čestné místo 
rakve kytice pana prezidenta České republiky Vác-
lava Havla jako projev vděku národa. 

Josef Hyzler 
POZNÁMKY: 

18) Ideologii nového socialistického pojetí umění prosadil A. A Žda-
nov, aniž by se poučil z předcházející nacionálněsocialistické éry 
v Německu - či spíše se poučil ? - a ve stejném duchu chtěl napravit 
„zvrhlé moderní uměni", s nímž v meziválečné době komunismus sil-
ně koketoval. Inu. zřejmě se všem diktátorům zalíbilo ve sloupových 
řádech 

19) Jinou resignační ideou ústřední památkové péče, rezonující s ra-
cionálně obranným kulturním pojetím české historické architektury, 
zastávané dr. Václavem Menclem, týkající se i záchranných aktivit 
dr. Líbala v pohraničních oblastech, byla argumentace, že se zde jed-
ná o německou, byť histortckou architekturu, kde však nemůžeme 
našeho českého člověka v tomto jemu cizím prostředí nutit žít. 

20) Dr. Líbal rad uváděl příklad z jednoho severočeského městečka s 
historicity cenným kostelem, ale opuštěnou farností, místo níž musel 
jednat se stranickým předsedou místní samosprávy. U něho předpo-
kládal ateistický nezájem a snažil se jej získat pro přízeň kostelu. Byl 
ale záhy přerušen odpovědí - a to překvapivě příjemnou - že znají 
cenu svého kostela a dělají vše pro jeho údržbu a záchranu a že jsou 
si vědomi toho, co by znamenalo jejich městečko bez kostela. Zde 
viděl pan doktor jakýsi spontánní hodnotový přesun ze ztracené reli-
giózní funkce, kdy občané přijmou a docení uměleckohistorický vý-
znam památkyjako trvalou komponentu svého životního prostředí. 
Vidél tento postup jako příkladný a poukazoval, že stimulace takové-
ho postoje veřejnosti by měla být prvořadým zájmem památkové pé-
če.Dr. Líbal zde morálně podporoval a obdivoval heroické záchránce 
kostelů z řad duchovních, zvláště P. Borna a P. Janáka, který zemřel 
po pádu ze střechy kostela v Chýši u Karlových Varů, když ji po mar-
ném shánění pokrývačů sám opravoval. Stejné oceňoval i prosté vět-
šinou staré ženy, které často jediné v obcích věnovaly své síly údržbě 
a ochraně svatyň. 

21) V nejranějším zájmu dr. Líbala již ve čtyřicátých letech byly cis-
terciácké dispozice v klášterech v Hradišti nad Jizerou a Zlaté Koru-
ně. Dodnes je zachován bezpočet cisterciáckých staveb sakrálního i 
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hospodářského účelu, které vzbuzuji údiv svou velkorysou jednodu-
chostí, jako by předznamenával moderní technické myšlení naši doby. 
Obrovské výsledky řádu ve všech oborech tehdejší lidské činnosti spo-
lu s pracovitosti a vynalézavosti městských obci severozápadní Evro-
py umožnily agrárně řemeslnou revoluci 12. a 13. století, která nená-
silnými prostředky nesmimé rozvinula stávající nízkou exstenztvní 
ekonomiku, takže se v krátké době počet obyvatel mohl zdvojnásobit 
a tím byl umožněn velký rozvoj společnosti vrcholné gotiky. V roce 
1994 byl vydán pamětní sborník: .Řád cisterciáků v českých zemích" 
za autorské spolupráce dr. Líbala a skupiny dalších spolupřispěvatehl 

22) Po řadě předchozích studii vydal Dobroslav Líbal v roce 1999ve 
spolupráci s Pavlem Zahradníkem náročné životní dílo: „Katedrála 
sv. Víta na Pražském hradě". 

23) Dle úvah dr. Líbala měla mít duchovní náboženská část svatovoj-
těšských oslav i svůj nadnárodně státnický protějšek v setkání vr-
cholných představitelů českého, slovenského, polského, madarského 
a německého národa kolem nového náhrobku - oltáře, který by sym-
bolizoval dosavadní společné křesťanské dějiny a současně inspiroval 
společnou vůli k hledání nových cest k přátelské sounáležitosti těch-
to národů v nové Evropě. Žel, nenašel pochopení a když se tato idea 
později uskutečnila v polském Hnězdně, doprovázena velkým mezi-
národním zájmem, ovšem bez odpovidajíci účasti české strany, pan 
doktor byl velice rozhořčen. 

24) Dr. Líbal rád upozorňoval na vysoké kulturní hodnoty starobylé 
latinské předkoncilní liturgie, zbavené ovšem formalistního obřad-
nictví, kdy je pojímána v plné hloubce jako skutečné liturgické umě-
ni Zde oceňoval transcendentální synkresi židovského starozákon-
ního zjevení, novozákonní evangelijní zvěsti křesťanské antiky 
a středověké mystiky synchronizované kolem oltáře s nadějnou obětí 
Eucharistie - Ježíše Krista. Osobné byl pan doktor pověstný vyzna-
vačskou odvahou v nejhorších padesátých letech, kdy během odbor-
ných exkurzí v katolických chrámech v přítomnosti aktivních ateistů 
- straníků projevoval veřejné úctu k Eucharistii. Ostatně i církevní 
obřad jeho posledního rozloučeni zapadá do souvislosti jim celoži-
votně vyznávané křesťanské orientace. 

25) „Manifest drive osídlené krajiny" byl otištěn v revue „Střední Ev-
ropa", ale teprve po několika urgencich přátel dne 11.10.1999 Lidový-
mi novinami pouze v rubrice dopisů čtenářů. Ostatní média a organi-
zace na obsah dodaného memoranda nereagovaly. 

26) Proces regrese hodnot v naší společnosti je pochopitelný z průbě-
hu neklidných dějin 20. století, kdy se prostřídala řada politických 
systémů od konstituční monarchie přes demokracii až po diktatury. 
Co bylo v demokracii ctností, bylo v diktaturách často pokládáno až 
za hrdelní zločin. Co bylo v demokracii považováno za hanebnost, 
diktatury ověnčovaly největším hrdinským uznáním. 

27) Zde pan doktor oceňoval jasnozřivostT. G. Masaryka vjeho poli-
tickokritických vizích, kde definoval demokracii jako etickokultumí 
společenskovývojový proces. Za příklad považoval anglickou společ-
nost. jak se konstituovala za dlouhého období viktoriánského vnitř-
ního míru, kde vedle sebe žijí ve vzájemném uznáni královská rodina 
i socializující vláda a konzervativci vedle levicových intelektuálů. 
V našich poměrech upozorňoval pan doktor, že si málo všímáme dob-
rých vlastností naší české šlechty, její aristokratické velkorysosti du-
cha, tradičního smyslu pro víru, patriotismus, věrnost danému slovu 
a podané ruce. S úctou obdivoval, kterak mnozí z nich, přestárli, 
z posledních prostředků a sil obnovují často polozničená sídla, která 
jim byla při restitucích vrácena. 

28) Dr. Líbal se často rozhořčoval nad lidmi, kteří provozovali dualis-
tickou hru svého západnďberálniho neb křesťanského myšlenísmar-
xistickou ideologií. A stejné i nad těmi, kteří po roce 1989 změnili 
lehce svou politickou příslušnost, aniž by zatěžovali své svědomí 
a bez jakési osobni duchovní hygieny se samozřejmosti usilovali 
o upřednostněná postavení v nově budované demokratické společ-
ností. 

Vážení čtenáři, velice se omlouváme Vám 
i autorovi vzpomínkového článku věnovaného osob-
nosti dr. Dobroslava Líbala za nedopatření, ke kte-
rému došlo v minulém čísle Véstníku, kde byla zve-
řejněna první část článku. Na straně 42 byl omylem 
vynechán text, který navazoval na poslední větu tře-
tího odstavce. Tento vynechaný text i s příslušný-
mi poznámkami otiskujeme tedy Jako doplněk nyní. 
Pro snazší orientaci v textu a obsahový kontext opa-
kujeme celé znění předchozího odstavce (třetí od-
stavec v levém sloupci na str. 42 Véstníku 
č. 3/2002). 

Redakce 

Tíži této doby plně prožívala i rodina dr. Líbala 
spolu s nejistotou a starostmi o dospívající děti, ne-
boť patřila k tehdejší podnikatelsky úspěšné elitě. 

Pan doktor sám, jak se později několikrát zmiňo-
val, očekával svoje zatčení v souvislosti s katolický-
mi intelektuálními aktivisty v čele s prof. R. Vacko-
vou a dr. J. Zvěřinou. S nimi byl po léta v přátelském 
styku. Domníval se, že pouze díky jejich statečnosti 
a hrdinství zůstal na svobodě a po celá léta se s ob-
divem a vděčností vracel k jejich lidským osudům.61 

Koncem čtyřicátých let byl pan doktor, ač měl již 
vydány první publikace, bez trvalého zaměstnání 
a výhledu své budoucí odborné seberealizace. Živil 
rodinu a sebe jako my všichni, kteří jsme chtěli zů-
stat v profesích kultury, příležitostnými časové a věc-
ně omezenými smlouvami o dílo. Paní ing. arch. J. 
Líbalová nesměla dostat zaměstnání v Praze 
a po léta dojížděla až do Hradce Králové. Zmíněnou 
formou smluv o dílo spolupracoval pan doktor s R-
ateliérem, který byl v roce 1949 ustanoven jako spe-
ciální ateliér pro rekonstrukce památek. Zde později 
získal již trvalé zaměstnání a v roce 1954 přecházel 
do samostatného Státního ústavu pro rekonstruce 
památkových mést a objektů - SÚRPMO, který se 
tak stal až do roku 1991 jeho celoživotním pracoviš-
těm. Ovšem ani zde nebyla existence zcela zajiště-
na. Při třídně politických prověrkách byl pan doktor 
poslán do výroby. Jen diky jeho erudici a pracovi-
tosti se podařilo toto rozhodnutí odvolat, když byl 
uznán pro další rozvoj Státního ústavu - SÚRPMO 
jako nenahraditelný. 

Vyvstala totiž naléhavá potřeba hlubšího pozná-
ní historických technologií, konstrukcí kleneb a kro-
vů a hlavně znalostí stavebné-historického vývoje 
projektovaných budov. Tato znalost a její aplikace 
v projektovém procesu byly předpokladem úspěšné 
práce architekta. Tento servis mohl poskytnout jen 
erudovaný umělecký historik, živě reflektivní 
s pochopením pro stavební díla a zde se dr. Líbal 
projevil jako ideální partner architektů. Způsob 
dosud prováděných stavebně-historických průzku-
mů na Karolinu prof. V. Birnbaumem a prof. O. Ste-
fanem v klášteře sv. Anežky na Františku dr. Líbal 
znal. Sestávaly z velmi pracného zaměřování systé-
mu spar obnaženého zdiva pomocí sítí, který pak 
byl zanášen do nákresu ve zvětšeném měřítku. Jed-
notlivé kameny, cihelné zdivo a jeho skladba byly 
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vyhodnocovány dle stáří stavebních etap, druhu 
materiálu a současně byly konstatovány všechny 
zásahy přestaveb. Vzhledem k namáhavé a zdlou-
havé pracnosti se tento způsob průzkumné práce 
mohl uplatňovat jen v nejvzácnějších případech ba-
datelské práce. 

Projektová praxe ústavu však potřebovala flexibil-
ní a pohotové výzkumné poznatky u řešených sta-
veb. Potřebný operativnější nový průzkumný sys-
tém dr. Líbal postupné velmi úspěšně rozvíjel na 
podkladě vyčerpávajících historiografických poznat-
ků vývojové logiky sestavy zdiva, slohových kame-
nických detailů a kleneb. Mimo to dr. Líbal pracoval 
pozoruhodnou intuitivní schopností „číst" stáří zdi-
va i pod jejich mladšími fasádními a omítkovými 
úpravami. Později v technické spolupráci přibylo 
i stavebné-technické vyhodnocení upozorňující na 
závady, technické a konstruktivní detaily.Tím se 
dostával architektům a technikům do rukou jakýsi 
itinerář, jak s památkou během projekčního i reali-
začního procesu zacházet. Současně ale i investo-
rům a milovníkům historie vyčerpávající dějiny kaž-
dého domu, což se setkávalo s velkým zájmem 
veřejnosti.Mimo to dr. Líbal pomáhal hledat cestu 
vzájemné kooperace mezi projekcí a památkovými 
institucemi. Společně jsme s kolegy stáli před velký-
mi rekonstrukčními úkoly obnovy historických sou-
borů staveb ve vyhlášených městských památkových 
rezervacích i mimo ně. Byly většinou velmi zchátra-
lé a často byly k jejich vlastní záchraně nezbytné 
radikální zásahy i do jejich historických konstrukcí 
i dosud zachovalých gotických neb renesančních 
dispozic, které samozřejmě musely být objektem 
ochranného památkového zájmu. Často šlo o opuš-
těné domy, které se stávaly útočištěm lidí nezvyk-
lých bydlení v „kamenných domech". Touto cestou 
došlo ke zkáze mnoha vzácných historických staveb 
v pohraničních oblastech. Na tyto úkoly již nestačil 
dosavadní jednoduchý památkový regulativ analy-
tickokonzervační metody, odvozený z uznávané 
Riegelovy teorie ochrany uměleckých děl7', který 
doporučoval pouze maximální konzervaci. Vycházel 
z pozitivistické vývojové teorie a kulturně stabilizo-
vaných poměrů rakouské monarchie z konce 19. sto-
letí, kdy nikdo neměl potuchy o katastrofálním zpus-
tošení historických měst a památek vojenskou 
technikou 20. století.151 Tento pohled byl dobově úzce 
směrován na omezený okruh nejvzácnějších pamá-
tek. Památková péče se v této době teprve konsti-
tuovala a čím více se otevíral její zájem o městský 
historický urbanismus, tím naléhavěji se hledal me-
todický kompromis, jak památkové zájmy vyrovnat 
s funkčním životem v historickém prostředí. O ten 
se nakonec zasloužil Max Dvořák. Postupně se jako 
řešení vyvinula tzv. analytická metoda, která strikt-
ně oddělovala historickou předmětnou podstatu vě-
deckého zájmu od novodobých stavebních reálií. 
Na jejich novém architektonickém ztvárnění, 
materiálu a technologii, nebyl zájem, jelikož nemo-
hou vykazovat historické kvality, a tudíž jsou 
v tomto pojetí nehodnotitelné. Zde se historický pro-
ces vývoje památky pokládal za již uzavřený a ná-

vaznosti nových stavebních dél na památkovou pod-
statu se tím problematizovaly.'61 V české památkové 
péči byly nedostatky analytické metody, jak již bylo 
zmíněno, postřehnuty již před druhou světovou vál-
kou. Byla promýšlena jakási nová reformní metoda, 
která by garantovala plnou ochranu památkové pod-
staty, a tam, kde tato musí žít v symbióze s novodo-
bým dílem, aby se tak dělo v souladu, jímž se nové 
dílo podřizuje původní podstatě.8' Jedná-li se o za-
niklé neb těžce poškozené části, které již nelze kon-
zervovat, ale které je třeba z důvodů funkční potře-
by doplnit, zvažuje se zde na podkladě precizních 
vědecko-dokumentárních poznatků provedení kopie 
neb náznakové rekonstrukce,aby tak byla zachová-
na umělecká jednota autenticity díla.171 

Pro architekty projektanty SÚRPMA měla tato ide-
ové vágní atmosféra postojů tehdejší památkové péče 
značně znejisťujíci vliv na jejich aktivitu a tvůrčí 
invenci. (Na tento text navazuje čtvrtý odstavec levého 
sloupce na str. 42 Věstníku č. 3/2002). 

TOZNÁMKYK DOPLNĚNÉ ČÁSTI: 

6) Růžena Vacková (1901 -1982) - univerzitní profesorka klasické 
archeologie, historická uměni, signatářka Charty 1977. Vězněna 
v letech 1952 -1967. Dr. Josef Zvěřina, politickývězeň, významný 
křesťanský myslitel a den katolického clisentu, signatář Charty 1977. 
Viz: Dr. D. Líbal: K95. nedožitým narozeninám Růženy Vackové. In: 
Zprávy Klub. 

7) A. Riegel, reprezentant tzv. vídeňské uménovědné školy, vydal 
v roce 1903 spis: J3er modeme Denkmalkultus. Sein Wesen und se-
ine Entstehung" - „Moderní kult památek. Jeho podstata a vznik". -
Myšlenky díla inspirovaly vznik tzv. analyticko-konzervačni metody, 
která byla přijata od dvacátých let jako metodický princip i Klubem 
Za starou Prahu. 

8) Reakcí na antivýtvamé důsledky striktního uplatňováni analytic-
ké metody se zabýval dr. Václav Wagner a své poznatky shrnul v kni-
ze: „Umělecké dílo v minulosti a jeho ochrana", které se podařilo 
vydat v roce 1947ještě před jeho uvězněním. Viz: dr. D. Líbal v člán-
ku: Odkaz Václava Wagnera. In: Zprávy památkové péče 2000/4, str. 
101-103. 

9)Velký pocit hrdosti k mezinárodnímu uznáni české péče o památky 
a zájmu o naše historické dědictví kvitoval dr. Líbal v následné udá-
losti. Ve druhé polovině padesátých let přijížděli k nám četné návště-
vy sovětských umělců a vědců, kteří obdivovali starou Prahu a rádi se 
nechali provázet odbornými pracovníky, mezi něž patřil i dr. Líbal. Po 
sblíženi s předním sovětským akademikem, teoretikem umění, při 
exkurzi ústavem tento obdivoval, jak tak malým národem mohly být 
tehdy vydávány Zprávy památkové péče. Recipročně mu byl učiněn 
náviiivýměny Zpráv za obdobný scwětskýčasopis-bylotovdobě.kcly 
Sovětský svaz všeobecně platil za náš vzor. Dotyčný akademik po ur-
čitém váháni důvěrně dr. Líbalovi přiznal, že. žel, v Sovětském svazu 
něco obdobného neexistuje. 

10) Tehdejší politickou kulturní propagandou bylo slibováno, že „Pra-
ha bude vydlážděna sochami a jinými uměleckými d2y k svému nepo-
znám". Tato akce skutečně započala, ale neslavným monumentem 
Stalinova pomníku. 

11) Jednalo se o obnovu vysokého jehlancovitého zastřešení věží cheb-
ského dékanského kostela, které byly zničeny v roce 1944 spojenec-
kým leteckým náletem na Cheb. Obdobné bylo zničeno dvouvěží 
Emauzského klášterního kostela v Praze a na jejich obnovu v obou 
případech poskytli Američané prostřednictvím UNRA finanční pro-
středky, takže jejich znovuvybudování bylo časově velmi reálné. Sku-
pina prof. O. Stefana z Fakulty architektury ČVUT v Praze vypracova-



36 VZPOMÍNKY 

la projekt obnovy, bylojiž připraveno dřevo na krovy, ale po zásahu 
tehdejších státních orgánů, které se opíraly o posudek, že obnova 
věží není podmíněna požadavky památkové péče, krovové dřevo bylo 
zničeno a na věžích bylo provedeno pouze nízké stanové zastřešení. 
Účast prof. Stefana na této akci byla jednou ze záminek pozdějšího 
jeho věznění. Potížím se nevyhnuli ani další spolupracovníci, z nichž 
jedním byl i autor této studie, který pro účel rekonstrukce zaměřoval 
románské a jiné technologické detaily chebských věží. 

12) Hlavní zásluhou akademika dr. B. Hacara se podařilo z řady niče-
ných historických staveb zachránit transferem románský kostelík 
v Červené n. Vit a provést náročnou stabilizaci paly skalního masivu 
hrad Orlík. Na obou těchto akcích pracoval i pozdější člen Klubu Za 
starou Prahu ing. Zdeněk Fuka, CSc. Ovšem jiné regiony socialistic-
ké výstavby se záchranou historických objektů takové štěstí neměly. 
A bylo běžné, že od ochrany se hromadně upouštělo. Tehdy se i mimo 
ústav veřejně mluvilo o „kraválech", které tropilo ústavní vedení proti 
řadovým pracovníkům, ne proto, že by zanedbávali ochranu památek, 
ale naopak, že památky bránili proti devastačním záměrům různých 
politických tajemníků. Toto tragické období památkové péče by mělo 
být jednou morálně zhodnoceno. 

13) Osudnou akcí v této době byla úmyslná demolice historického 
děkanství na plzeňském náměstí, které tvořilo výraznou součást to-
hoto velkolepého středověkého prostoru. Dr. Líbal tehdy zpracoval 
odborný posudek proti demoličnímu záměru místních orgánů, ke kte-
rým se, žel, připojily i pražský Státní památkový ústav a Ministerstvo 
kultury. Nejsmutnějším jevem byla skutečnost, že když se proti de-
molici při veřejných disputacích postavily i rozhořčené občanské pro-
testy, odbyl je zástupce památkového ústavu poukazem, že „ústav si 
nenechá památkový režim diktovat ulici". Stejně nezodpovědným způ-
sobem byla sňata památková ochrana nad barokním poutním areá-
lem na Skalce u Mnišku, přestože kostel sv. Máří Magdaleny má klí-
čový význam ve vývoji barokní architektury v Čechách. Záminkou byla 
těžební činnost chudé železné rudy v prostoru pod kostelem, který 
však bylo možno preventivně proti destrukčním účinkům důlní čin-
nosti zajistit. Při této příležiležitosti byla sňata památková ochrana 
z dalších čtyř historických objektů, přestože dolováním vůbec nemohly 
být ohroženy. Jednalo se o budovu františkánského kláštera, tzv. „Po-
kojný dům", rekolekční poustevnu a 14 kapliček křížové cesty. Pa-
mátková péče se tehdy dostala pod ideově politický vliv s odmítavým 
přístupem k naší historické minulosti, která byla hodnocena převáž-
ně negativně. Dle tehdejší památkové metodiky nový socialistický ži-
vot společnosti převzal úlohu přetvořit svět, dynamicky se dere ku-
předu a tam, kde mu stojí historie v cestě, musí ustoupit. Jakýmsi 
adaptabilnim krédem památkové péče se stalo rčení „Památková péče 
není žádné staromilstvf. Jim jsme jako projektanti ústavu byli insi-
nuováni jako staromilci neb starožitníci. Přirozeně vzniklo napětí mezi 
ústředním vedením památkové péče a ústavem SÚRPMO, bylo řešeno 
vzájemnou dohodou. Nám bylo dáno na vědomí, že památkovou me-
todiku určuje památkový ústav a SÚRPMO se musí podřídit. Tato 
výtka byla směřována v prvé řadě dr. Libalovi. Se stejným zklamáním 
a bezmocí jsme s dr. Libalem sledovali případ likvidace starého Mos-
tu, jehož součásti méla zpočátku být i demolice proslulého pozdně 
gotického kostela. Teprve odpor kulturní veřejnosti a vážná kritika 
v zahraničí spojená s nabídkou transferu této stavby do Spojených 
států amerických přiměly režim souhlasit s myšlenkou jeho lokální-
ho transferu. Stálo by za dodatečnou expertízu, jaký byl ekonomický 
efekt vytěženého pilíře uhlí pod relativně malým jádrem starého měs-
ta při zvážení obrovských investic spojených s jeho vytěžením. Ne-
mluvě při tom o nenahraditelné ztrátě milieu jednoho z pěti nejvzác-
nějších severočeských historických měst. 

14) V době vrcholné krize studené války počátkem šedesátých let byly 
konány přípravy, které se dotkly i památkové péče. Ústřední památ-
kové instituce připravovaly evakuační plán movitých památek a za 
tím účelem byla svolána velká porada, již jsem se zúčastnil. SÚRPMO 
měl zajistit v historických objektech bezpečné prostory a režim eva-
kuace. Ústřední vedeni ve své instruktáži sdělilo, že plán bude tajný, 

aby nevzbuzoval neklid a vlastni deponáž bezpečnostních beden bude 
zahájena teprve po oficiálním vyhlášení války. Dále že trezorovány 
mají být sekulární předměty občanské kultury a musí být vyloučena 
všechna díla náboženského obsahu. Přes vážnost atmosféry a osobni 
rizika vypukl odpor řady ředitelů muzeí a správců zámeckých sbírek, 
kteří protestovali s odůvodněním, že právě církevní památky jsou je-
jich nejvzácnějšími sbírkovými předměty. Přes protesty trvalo vedení 
na svém rozhodnutí, až se ozval vzrušený dotaz, zda také Národní 
galerie ponechá slavnou sbírku české gotiky neevakuovánu napospas 
válečnému riziku. Nastalo mlčeni, načež se přihlásil slovenský dele-
gát s informací, že Slováci připravují včasnou demontáž velkých 
gotických oltářů na již vyhlédnutá místa. Ajak to Češi připravují, 
je stejně k ničemu a že je vidět, že Češi nikdy nezažili skutečnou 
válku na vlastním území, kdy vypukne davová panika, v níž evakuace 
veřejných uměleckých sbírek ty byla tou poslední myšlenkou. 

15) Každá nová myšlenka je reakcí na dožívající strnulé pojetí kdysi 
nosných idei. Tehdejší Riegelovo pojetí bylo jistě oprávněnou reakcí 
na různé romantické přestavby hradů a zámků i na puristické novo-
gotické přestavby historických chrámů. Vycházelo z pojetí památky 
jako dokumentu doby vzniku a vývoje historicko-uméleckého díla, 
které se tak stává předmětem vědeckého poznání. Jako ideál byl zde 
definovánjakýsi status nedotknutelnosti památky, který nekompro-
misně připouštěl pouze její již zmíněnou konzervaci. Při této by se 
neměnil fyzický vzhled, ani vývojem dosažená forma památky. Vlast-
ni podstata památky v tomto novém pojeti podléhala jako vše živé 
a neživé nemilosrdnému zákonu přírody, vzniku, rozvoji 
a nevyhnutelnému zániku. Proto je nutno se smířit, že památka je 
trvale neudržitelná a jednou zanikne. Jediné, co člověk pro ni může 
vykonat, je její dokonalá všestranná vědecká dokumentace, prostřed-
nictvím Irteré zůstane v povědomí kulturního lidstva. Ale i vlastni 
proces zániku může být lidské kultuře přínosný, když v něm jaksi 
romanticky můžeme sledovat emotivní „krásu umírající památky". 
Tuto teorii by bylo možno aplikovat pouze u nepřístupných zřícenin, 
aleje prakticky nemožné zachovat její striktní principy u funkčních 
historických budov. 

16) Realizované případy v duchu analytické metody známe i v Praze, 
kdy scházející neb rozrušené články s gotickou profilací oken nebo 
portálů se doplňují pouhou hrubou bossou. Jinde jsou to ostrůvky 
renesančnich sgrafit, fresek, nebo torza kamenických reliktů v ploše 
obnovovaných historických fasád. Scházející zdivo hradů je do-
plňováno betonem, v případech doplnění kamenem je zdivo jiné 
strutury a materiálu a bývá odsazeno za původní líc. Vše za cenu 
nápadného kontrastu mezi původními částmi a novými doplňky. 
Drastické příklady této metodyjsou k shlédnuti v některých porýn-
ských gotických chrámech, které byly obnovovány po válečných de-
vastacích. kde vedle dochovaných původních kamenných pilířů byly 
zničené nahrazeny subtilními ocelovými neb železobetonovými slou-
py. Tyto působí spíše jako jakési protézy, které nesou podivné tvary 
zastropení, cosi mezi klenbou a rovným stropem, neboť teorie nepři-
pouštěla obnovu formy původních kleneb jak) cosi vývojem překona-
ného, pseudohistorického. Toto pojetí jisté precizně informuje ná-
vštěvníka o tom. co zůstalo z válečných pohrom zachováno a co bylo 
při obnově doplněno. Architektonický výsledek může být pokládán za 
psychologicky vysoce účinnou varovnou připomínku válečných hrůz. 
Ovšem na druhé straně byl tento prostor dualisticky rozpolcen, zmi-
zela z něho vznešená harmonie gotiky s velebným plynutím kleneb, 
spiritualita prostoru byla setřena moderním zásahem racionálního 
intelektu. Po počátečním obdivu z šoku překvapení přinesly tyto inte-
riéry zklamáni. Postupně bylo od těchto metod upouštěno a v dalších 
rekonstrukcích poničených německých středověkých památek 
byly uplatňovány nové cesty jejich obnovy. 

17) Týto myšlenky vyvolaly u tehdejších vlivných zastánců analy-
tické metody (z okruhu hlavního protěžovatele Rieglovy metody 
dr. Z. Wirtha) prudký odpor spojený s nedůstojným urážlivým 
zesměšňováním, což na dlouho znemožnilo jakoukoliv kriticky 
objektivní a žádoucí společnou vědeckou úvahu na toto téma. 



: ZA STAROU PRAHU: 

Společenské 
okénko Klubu 
Za starou Prahu 

Členové sdružení Paris 

historique s členy Domácí 

rady Klubu na návštěvě 

v Praze v Juditině věži 

na podzim roku 2001. 

Ustolu uprostřed sedí 

předseda francouzského 

spolku Pierre Houssieau. 

Vernisáž výstavy Klubu 

Za starou Prahu v Paříži 

dne 9. září 2002. 

Zprava Dominique 

Bertinotti - starostka 

obvodu Paříž 4. Sabrine 

Mazetier - náměstkyně 

starosty Paříže, 

náměstek českého 

velvyslance ve Francii. 

Radmila Kreuzziegerová -

autorka klubovní 

výstavy. Pierre 

Houssieau - předseda 

sdružení Paris historique 

a Kateřina Bečková -

předsedkyně Klubu. 

Foto: Martin Micka. 

9. září 2002 

Vernisážové rozhovory: 

vpravo ing. arch. Martin 

Krise s manželkou 

Danielou přátelsky hovoří 

se spisovatelem 

A. J. Liehmem. vlevo 

Richard Biegel sugestivně 

popisuje členkám 

francouzského spolku 

hukot tisícileté vody 

pod Karlovým mostem. 

Foto: Martin Micka. 

9. září 2002 
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