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S bezděčnou vzpomínkou na zaniklé pražské zavěšené mosty byla letošní Cena Klubu Za starou Prahu  
za novou stavbu v historickém prostředí udělena pěší lávce ve Strakonicích od architektky Ivety Torkoniakové.

O B S A H
ULIce NA FLOReNcI: mÍSTO PRávA ROSTe KRávA. 

SKLeNěNý mRAKOdRAP NA vINOHRAdecH ATAKUje 

PANORAmA PRAHy. NOvOmLýNSKá BRáNA: 

demOLIčNÍ APeTIT v PRAZe STOUPá. K ZáměRU 

demOLIce dOmU čP. 1502 v RevOLUčNÍ TřÍdě. 

ceNA KLUBU ZA STAROU PRAHU ZA NOvOU STAvBU 

v HISTORIcKém PROSTředÍ 2011. HOFFmANNOvA 

vILA, NOvá KULTURNÍ PAmáTKA v PRAZe 4-POdOLÍ. 

SvěTLO PRO STAROU PRAHU. dÍLO jANA KOTěRy 

NA mImOPRAžSKýcH HřBITOvecH.



: ZA STAROU PRAHU :

V TOmTO číSle čTěTe
copak asi vyroste místo obří  
budovy Rudého práva v ulici  
Na Florenci (str. 4)

jak nová výšková budova na 
vinohradech s názvem Krystal 
vstoupí do pražského panora-
matu (str. 11)

jaký je přichystán osud nároží 
Revoluční ulice na novoměst-
ském předmostí Štefánikova 
mostu (str. 18) 

Které nové stavby Klub Za 
starou Prahu ocenil za jejich 
přínosný vstup do historic-
kého prostředí (str. 27)
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Chvála asymetrie

na prahu nového roku mi do-
chází humor. nejen proto, že 
je na stole další magistrátem 
povolená demolice historického 
domu (viz článek novomlýnská 
brána: demoliční apetit v Praze 
stoupá na s. 18), ale zejména 
proto, že tápu v představě, jaký 
by mohl být v této záležitosti vět-

šinový názor veřejnosti. Bohaté diskuse pod články v elektronických médiích jsou 
velmi polarizované, někdo by rád z města razantně vymetl všechnu historickou 
veteš a volá po nové architektonické vrstvě, jiný zdrženlivě hledá slova, kterými 
by obhájil starý dům a vysvětlil, proč ctí jeho právo na existenci. Vím, že názory 
diskutérů, navíc většinou anonymních, nejsou reprezentativním vzorkem, stejně 
jako výsledky internetových anket nejsou referendem, přesto mne zneklidňuje, 
jak ostře, nevybíravě a nekompromisně se profiluje skupina útočící na řadovou 
historickou zástavbu památkové rezervace. Možná z obavy, aby nebyl nařčen ze 
zpátečnictví a staromilství, demolici odkývne i ten, kdo o její správnosti v duchu 
sám přesvědčen není. Jen tak si vysvětluji skutečnost, že nejvyšší patro ná-
rodního památkového ústavu na památkové ochraně domu čp. 1502 sice trvá, 
ale jen do té doby, než se objeví architektonicky skvělý a urbanisticky spásný 
projekt novostavby na ono místo. Jsem přesto přesvědčena, že urbanistický pro-
blém novoměstského předmostí Štefánikova mostu lze řešit jinak než demolicí, 
že pohledová symetrie obou protilehlých nároží je umělým požadavkem, který je 
výhodný jen pro investora (aby mu získal metry), ale neopodstatněný pro měs-
to, jehož půvab je založen z velké části na individuálnosti prvků, překvapivosti 
asymetrie i urbanistické nahodilosti. nepanuje-li stoprocentní shoda v názoru, 
že bourat je správné, domnívám se, že vyšší princip mravní velí nebourat vůbec. 
Vždyt’ žádné tlačítko „zpět“ už pak stisknout nelze.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kateřina	Bečková
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hovory o Praze

Hovory o Praze se konají jednou za měsíc vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále  
národního technického muzea. 

aKCe Pro veřejnost v juditině věži

Program	sledujte	na	www.zastarouprahu.cz,	dále	na	letáčcích	a	vývěskách		
v	knihkupectví	Juditina	věž.

Juditina	síň,	Mostecká	1	(vstup	knihkupectvím),	akce	se	konají	zpravidla	v	pondělí	v	18	hod.,	pokud	
není	uvedeno	jinak.	Vstupné	dobrovolné.

KnihKuPeCtvÍ juditina věž

Mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno v pondělí až sobotu: 10-18 hod.,  
v průběhu letních měsíců též v neděli.

Velký výběr pragensistické, místopisné, historické a památkářské literatury.  
Informace na tel. 257 530 599, juditinavez@seznam.cz 

Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/
sleva pro členy klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

DoMácí RADA kLUBU ZA sTARoU PRAHU PRo Rok 2011:
PhDr. kateřina Bečková – předsedkyně

Ing. arch. Martin krise, Bc. karel ksandr – místopředsedové

Jakub Bachtík, Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (jednatel), Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.,  
Mgr. Lucie ernstová, Ing. Václav Jandáček, doc. Ing. arch. František kašička, Mgr. Blanka kynčlová,  

Mgr. Michal novotný (tajemník), Pavla Priknerová, Mgr. kateřina samojská, Ing. arch. Michal sborwitz,  
Ing. arch. Miloš solař, Doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková,  

Ing. arch. Jan Veselý, Ing. karel Zeithammer – členové

Marek Foltýn, Martin Micka – revizoři

Jednání	domácí	rady	Klubu,	která	se	konají	vždy	jednou	za	čtrnáct	dní	(sudý	týden)	ve	středu	od	18	hod.		
v	Juditině	věži,	jsou	přístupná	členům	Klubu.

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: zastarouprahu@seznam.cz

Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
stránky na Facebooku: Juditina věž, klub Za starou Prahu, nebourejte dům Václavské náměstí 47

členství v klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2011 je stanoven takto: 450 kč  
(základní), 250 kč (studenti, důchodci), 100 kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává 

vlastní Věstník), nad 999 kč (člen – mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1 (pondělí – sobota 10–18 hod.), 

kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu. 
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ULIce nA FLoRencI:  
MísTo PRáVA RosTe kRáVA…

	 Ve	zbídačené	ulici	Na	Florenci	vzniká	nový	administrativně	obchodní	komplex.	Projekt	
developera	Penta	Investments,	větve	vlivné	finanční	skupiny,	má	velké	developerské	i	architektonické	

ambice.	Podkopává	mu	však	nohy	klasická	developerská	trojčlenka:	předimenzovanost,	
nekontextuálnost	a	rozpačité	architektonické	ztvárnění.

Ulice na Florenci dnes rozhodně nepatří mezi 
nejpříjemnější místa v Praze. na jedné straně ústí 
pod viadukt pražské magistrály, na druhé straně 
zas končí betonovým parkovištěm stojícím u rušné 
křižovatky. Ulice sama je pak z půlky tvořena ob-
služnými dvorky nádraží a otevřeným průhledem 
do zanedbaného zázemí nádraží, který kdysi kry-
la betonová a plechová zídka. Místo je přeplněné 
auty a hlavní architektonickou dominantou je 
nevzhledná budova Rudého práva z 80. let dvacá-
tého století.

Záměr odstranit normalizační kolos a oživit 
celé místo novou architekturou se proto na první 
pohled zdá zcela logický. Tvoří navíc předstupeň 
připravovaného (a kontroverzního) projektu na zá-
stavbu Masarykova nádraží, který by měl i ulici na 
Florenci zásadně proměnit. Výsledný projekt však 
celkem pochopitelnému záměru velkou čest nedělá. 
Vnáší totiž do Pražské památkové rezervace další 
komerční kolos, který na sebe poutá pozornost na 
úkor svého okolí.

Od	zelených	zahrad	po	Rudé	právo

Zástavba mezi ulicemi na Florenci, Havlíčkovou a 
na Poříčí vznikla z hlediska dějin Prahy relativně 
nedávno, z velké části je až z doby před polovinou 
19. století. Prostor ulice na Florenci přitom vlast-
ně nikdy nenašel svou jasnou tvář – a pokud ano, 
nebylo to nikdy na dlouho. 

Jüttnerův plán Prahy z roku 1816 prozrazuje, že 
zatímco dnešní ulice na Poříčí už vedla souvislou 
zástavbou, „Florenzgasse“ byla v podstatě cestou 
v zeleni končící u hradeb. celá oblast totiž byla 
v podstatě periférií Prahy, která zde volně vyznívala 
směrem k pražskému opevnění a Poříčské bráně a 
která byla ideálním místem na zakládání zahrad 
a sadů. kolem Florence tak  na začátku 19. století 
byla jedna z největších nezastavěných ploch ve 
vnitřní Praze. Už o třicet let později, na císařských 
otiscích stavebního katastru, ale situace vypadá 
zcela jinak. severní strana dnešní ulice na Florenci 
se začíná zastavovat – posledním pamětníkem této 

Pohled	na	frontu	ulice	Na	Florenci	od	křižovatky	U	Bulhara.	Je	patrné,	že	projekt	bude	nižší,	než	Rudé	prá-
vo,	avšak	z	některých	pohledů	půjde	stále	o	významnou	dominantu.
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nejstarší zástavby je slavný krannerův Desfourský 
palác dokončený roku 1845. Především sem však 
proniká železnice. Volné pozemky podél jižní strany 
ulice totiž představovaly ideální místo pro stavbu 
prvního pražského nádraží, dnešního Masarykova: 
bylo vystavěno v letech 1844–1845 a skrz průraz 
v hradbách sem přivedlo tzv. severní dráhu z Prahy 
do olomouce.

stavba nádraží měla pro celou oblast řadu zá-
sadních dopadů. Pro nás je důležitý fakt, že ulice 
na Florenci víceméně ztratila šance na to, že se 
stane „normální“ zastavěnou ulicí – její jižní strana 
zůstala až dodnes polootevřená do prostoru nádra-
ží. To však zároveň dělá z její severní fronty místo 
pohledově exponované – například při pohledu ze 
svahu stoupajícího k Žižkovu. Vznik nádraží ale 
také nastartoval rozvoj této části města, která se 
v průběhu 19. století dostala z okraje Prahy do 
jejího živého centra. V půlce 70. let 19. století je 
zbouráno přilehlé opevnění a na jeho místě kousek 
od někdejší Poříčské brány vzniká velkolepé nádra-
ží Těšnov. o málo později tu získává sídlo Muzeum 
města Prahy, jemuž zde na konci 19. století vyroste 
nová budova od Antonína Balšánka, takže Florenc 
se zapojuje do centra nejen dopravními, ale také 
kulturně reprezentativními vazbami.

Velkoměstský ruch a blízkost velkých nádraží 
posilují zájem investorů o celé místo, takže ulice 
na Florenci (stejně jako na Poříčí a další) prochází 
řadou zásadních změn. Do začátku války tu svou 
stopu zanechala téměř každá dekáda, stavělo a 

přestavovalo se tu ve stylu luxusního měšt’anského 
historismu konce 19. století i čistého funkcionalis-
mu z doby, kdy tu byly na konci 30. let v podstatné 
části bloku vybudovány tiskařské provozy, z nichž 
se velká část dochovala i po výstavbě Rudého práva 
a zaniknout má až se stávající projektem. 

V poválečné době už se do struktury oblasti 
příliš nezasahuje, tedy alespoň do 80. let. ko-
munistický režim se totiž právě s Florencí a jejím 
okolím rozloučil dosti ničivě. V letech 1983–1989 
vzniká v ulici na Florenci nová budova vydava-
telství Rudé právo. nejen že jí za obět’ padla řada 
velmi cenných domů z konce 19. století, ale zároveň 
tu vznikla architektura, která se svou naprostou 
předimenzovaností a brutálním architektonickým 
ztvárněním arogantně vlamuje do hmotově i archi-
tektonicky ustáleného celku. navíc tu s novou bu-
dovou vzniká také nepatřičná lokální dominanta. 
Architekti se sice – zejména kontrastem výrazných 
vodorovných a vertikálních prvků a rozčleněním 
horizontu – snažili dopad stavby zmírnit, nicméně 
s přehnanými hmotovými nároky celého projektu 
si úspěšně poradit nemohli.

Větší katastrofu však pro toto místo znamenal 
další podnik 80. let – stavba severojižní magistrály. 
nejenže kvůli ní bylo v roce 1985 zbořeno unikátní 
nádraží Těšnov (jak se ukázalo, zcela zbytečně, na 
jeho místě je dnes prázdný palouk). na Florenci 
kvůli magistrále vznikla rozsáhlá země nikoho, 
tisíce metrů čtverečních betonu, hluku a smogu, 
které rozdělily dosud srostlé tkáně nového Města 

Průhled	skrz	(notně	zanedbané)	Masarykovo	nádraží	brzy	zanikne.	Společnost	Penta	bude	Na	Florenci		
zastavovat	i	druhou	stranu.	
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a někdejšího karlínského předměstí a které značně 
snížily atraktivitu nejbližšího okolí pro bydlení a 
normální městský život. konkrétně pro ulici na 
Florenci to znamenalo další úbytek atraktivity pro 
obyvatele města. Vzniklá zanedbanost a urbanistic-
ká bezradnost patří k místu dodnes, nekoncepční 
porevoluční vedení města ani vedení drah, které 
nechalo postupně chátrat Masarykovo nádraží, mu 
nijak neprospěly. nyní jej proto má zachránit plán 
soukromého investora. 

Detail	jménem	kontext…

Záměr společnosti Penta Investments stavět na 
Florenci se poprvé v médiích objevil počátkem to-
hoto roku, přičemž od začátku bylo zřejmé, že mu 
nechybějí ambice. Penta totiž získala nejen budovu 
Rudého Práva, ale také celý blok někdejších tis-
kařských provozů za ním a dům čp. 1048 do ulice 
na Poříčí. Ten jediný také projde rekonstrukcí a 
zůstane na svém místě. ostatní objekty budou 
zdemolovány a na jejich místě vznikne novostavba 
velkého administrativního komplexu: Areál má 
sloužit z naprosté většiny kancelářskému provozu 
s tím, že parter s průchozí pasáží má být určen pro 
obchody a restaurace. V podzemí mají být stovky 
parkovacích míst: investor se však dušuje, že do 
podzemí budou jen postahována auta z ulice na 
Florenci, která má v rámci celého projektu také 
projít revitalizací. 

Architektonické ztvárnění celého záměru získal 
jako zakázku člen pražského magistrátního sboru 
expertů pro památkovou péči Jakub cígler se svou 
kanceláří cigler Marani Architects. Architekti na-
vrhli čtyřkřídlou budovu, v podstatě na půdorysu 
obdélníka (západní křídlo je kvůli podobě parcely 
nepravidelné), s velkým vnitřním dvorem, kde má 
vyrůst vnitřní park. stavba má mít osm nadzem-
ních podlaží v křídlech do ulice a devět v křídlech 
dvorních a dále také tři patra podzemních gará-
ží. Ty se na východní straně podkopávají až pod 
zahradu Desfourského paláce, která však má být 
v rámci celého záměru rekonstruována a otevřena 
veřejnosti. 

Asi nejnáročnějším úkolem při zpracovávání 
návrhu bylo ztvárnění uliční fasády, která má vy-
plnit plochu téměř sto metrů dlouhou. Architekti 
tento problém řeší jednoduše tak, že průčelí člení 
trojicí pravidelně vystupujících rizalitů. samotná 
fasáda je pak ztvárněna třemi odlišnými rastry. 
Parter je jednoduše prosklený, protože by zde měly 
být obchody a restaurace. Dalších pět pater je tvo-
řeno rastrem bílých plasticky ztvárněných žeber, 
do kterých jsou vsazena skleněná okna. Rastr je 
ozvláštněn tím, že na hranách fasády jsou žebra 
záměrně vynechána, takže vzniklá „mřížka“ se na 
koncích jakoby třepí a splývá se skleněným pod-
kladem. Poslední dvě patra pak mírně ustupují a 
použitý rastr je tmavší s tím, že tentokrát je horní 
hrana patra zakončena římsou. 

Ulice	Na	Florenci	potřebuje	úpravu	a	oživení	potřebuje	jako	sůl.	Připravovaný	projekt	si	ale	ze	svého	kontextu	
ukrajuje	příliš	velké	sousto.
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Motiv rizalitu a pravidelného rastru na skleněné 
fasádě se opakuje i ve vnitřním dvoře. severní a 
jižní křídlo mají střední rizalit odpovídající tomu 
na uliční fasádě. kratší východní a jižní křídla 
mají rizality vlastní, které tvoří asi nejzajímavější (a 
také nejvyšší) část celého projektu. Mají totiž tvar 
postupně se zvedající vlny, která se přehoupne přes 
vlastní hmotu stavby, aby pak stejným způsobem 
dosedla k zemi na druhé straně: v řezu mají tedy 
tato křídla tvar paraboly, jejíž ramena se před do-
tykem se zemí měkce prohýbají směrem ven.

Pokud bychom vzali plánovanou stavbu samu  
o sobě, jde v souhrnu o uměřenou, vkusnou, nijak 
výraznou ale vcelku solidní architekturu, kterou 
obohacuje několik zajímavých architektonických 
nápadů. Jenže… jenže je tu ještě malý detail, kte-
rému se říká kontext a bez kterého nelze žádnou 
architekturu odpovědně hodnotit. A bohužel, prá-
vě v kontextu a ve vztahu ke svému okolí stavba 
selhává.

Kdo	je	větší	kolos

stačí jeden pohled na nárys fasády, aby i necvičené 
oko poznalo, v čem je problém. navrhovaná stavba 
je značně výškově předimenzovaná. římsy svých 
bezprostředních sousedů, z nichž jedním je památ-
kově chráněný Desfourský palác, přerůstá o celá tři 
patra, přičemž vlastní „římsa“ novostavby (místo, 
kde ustupují poslední dvě patra) je přerůstá o celé 
patro. Jediný výškově souměřitelný dům v ulici je 
čp. 1420, který má ale drobnější měřítko, stojí na 
užší parcele a navíc je beztak o něco nižší.

Zde je třeba upozornit na jeden argument, který 
se v souvislosti s návrhem objevuje – prý je velkým 

Přehnaně	kolosální	budovy	Rudého	práva	zřejmě	
velká	škoda	není.	Řadu	věcí	na	ní	ale	ocenit	lze.	
Kontrastní	užití	výrazných	horizontál	a	vertikál		
a	členěný	horizont	prozrazuje,	že	snaha	tehdejších	
architektů	zmírnit	hmotnost	celé	stavby	byla	daleko	
větší,	než	u	tvůrců	budoucího	komplexu.

Tvrdý	náraz		
dvou	světů.		
Nový	projekt	

bude	citlivější	jen	
zčásti.		
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přínosem nové stavby to, že ve srovnání s kolo-
sálním Rudým právem bude mnohem menší. To 
je pravda jen zčásti. křídlo do ulice na Florenci je 
oproti původní budově skutečně menší o dvě patra 
a věžovou nástavbu. Jenže dvorní trakty jsou o 
patro vyšší a rozdíl oproti Rudému právu tak činí 
pouze patro a nástavbu. Zjevná předimenzovanost 
normalizačního kolosu se tu stává spíš vítanou 
záminkou pro relativizování velikost nové stavby: 
obr přestává být obrem jen proto, že má o hlavu 
vyššího kolegu.

nepatřičnou hmotnost celé stavby by nicméně 
mohlo oslabit její architektonické ztvárnění. Jenže 
v našem případě je to právě naopak. 

Ulice na Florenci je tvořena stavbami na relativ-
ně úzkých parcelách, jejichž výška průběžně kolísá 
zhruba o dvě patra. Ulice má tedy členěný horizont, 
což dokonce reflektovali i autoři Rudého práva, kte-
ří směrem nahoru ze stavby nepravidelně odebírali 
hmotu, takže poslední patro mělo jen třetinovou 
délku. Tehdejší architekti tím značně oslabili ne-
gativní dopad celé stavby na okolí. cigler Marani 
Architects však dělají chybu, které se normalizační 
tvůrci vyhnuli – vstupují sem homogenním, uza-
vřeným blokem hmoty, který podtrhuje přílišnou 
velikost celého záměru. Fasádu sice člení rizality, 
které proporcemi zhruba odpovídají okolním do-
mům, ale jejich účinek potlačuje jednotný mřížový 
rastr, který celou stavbu sjednocuje a posiluje do-
jem blokovosti a velikost celé stavby. I tady přitom 
architekti projevili méně snahy než jejich před-
chůdci, kteří se hmotnost budovy Rudého práva 
snažili oslabit dvěma výraznými, nízko položenými 
římsami, do kterých se vlamuje kolmá horizontální 
„přípora“. Zdánlivým detailem na nové stavbě pak 
jsou zvolené proporce jednotlivých okenních polí. Ty 
sice fungují na samotné novostavbě, ale vzhledem 
k oknům v okolních domech jsou příliš velká a opět 
tak umocňují nepatřičnou velikost nové budovy 
vzhledem ke svému okolí.

není pochyb, že architekti tu řešili mimořádně 
náročný úkol. řadu věcí na stávajícím návrhu je 
proto také možné ocenit (například to, že přiznává 
svou velikost a nesnaží se skrýt za falešně roz-
členěnou  postmoderní oponu, jako to dělá Palác 
Myslbek na ovocném trhu). nicméně podle mého 
názoru návrh v tom nejdůležitějším – tedy v nale-
zení proporcí a hmotové vyváženosti vůči okolí –  
selhává a neměl by proto být v rámci památkové 
rezervace ve stávající podobě realizován.

Tradice	pražských	paláců

Je poněkud absurdní, že architekti jako jednu 
z klíčových hodnot celého projektu zmiňují právě 
její soulad s kontextem. Jakub cigler na veřejném 
projednávání záměru připomínal tradici pražských 

paláců, které prý také představují dominanty 
svých ulic a které jsou nedílnou součást městské 
struktury Prahy. novostavba na Florenci se prý 
do této tradice řadí. To je ale dost svévolný výklad. 
Paláce v Praze jsou na mnoha místech, ale jednak 
jsou téměř vždy v kontextu jiných paláců (často v 
rámci významné obchodní třídy jako té na Příkopě), 
jednak jsou navíc pojaty architektonicky opravdu 
jako paláce – tj. členěním své fasády se profilují jako 
reprezentativní budova s výrazným akcentem nebo 
dominantním prvkem. na Florenci vzniká stejno-
rodá administrativní fasáda, na které je palácová 
snad jen její velikost – ovšem i ta je na pražské 
poměry bezprecedentní. Téměř nikde navíc pražské 
palácové stavby výrazně nepřehlušují a nepřevyšují 
své okolí, mnohem spíš pracují s akcenty. I v rámci 
srovnání zmiňovaný palác čnB při vyústění ulice 
na Příkopě je stavbou, která své okolí spíš dotváří a 
čerpá z výhod zdejšího otevřeného prostoru, než aby 
jej ovládla a přehlušila. Je tu ostatně hned několik 
dalších staveb (Prašnou bránou počínaje), které 
bankovnímu paláci tvoří účinnou protiváhu. 

Rovněž uváděná inspirace pro architektonické 
členění je zvláštní. Má prý kořeny v berlínské 
architektuře. Jenže v Berlíně podobné struktury 
vyrůstaly na zelené louce v podobě velkých soli-
térních bloků a často byly součástí koncepce celé 
nové čtvrti. Jednoduché přenesení prvků z tohoto 
kontextu do kontextu pražské historické zástavby 
zákonitě nemohlo fungovat a muselo skončit neú-
spěchem. Architekti komplexu na Florenci zkrátka 
i ve svých argumentech pracují s kontextem velmi 
volně, a aniž by brali v potaz základní a velmi zjev-
né architektonické vztahy v dané lokalitě.

na tomto místě si nelze odpustit poznámku: Je 
dosti ke zvážení, jestli má být členem poradního 
památkového orgánu tvůrce, který už v několika 
projektech trpících velkou předimenzovaností – 
viz coPA centrum nebo neuskutečněná zástavba 
bloku mezi Václavským náměstím a Panskou – 
prokázal neschopnost vnímat proporce a kontex-
tuální vztahy historického města. (A to nechme 
stranou možný střet zájmů vyplývající z jeho pozice 
architekta velmi aktivního v Pražské památkové 
rezervaci.)

Nadšení	na	Praze	1

Přes památkovou kontroverznost celého projektu, 
která je z mého pohledu zřejmá, si novostavba vel-
mi snadno prorazila cestu ke schválení. Zásadní 
výhrady k podobě projektu měly jen dvě instituce. 
Útvar rozvoje města1 kritizoval náplň novostavby – 
tj. 90% administrativy v oblasti, kde je už kanceláří 
velké množství a kde patrně kolem Masarykova 

1  Vyjádření z 28. 5. 2011, číslo jednací: URM 3245/11 a 4414, 
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nádraží vyrostou další (projekt nakonec v této věci 
dostal výjimku z územního plánu). Předmětem kri-
tiky byla dále přílišná dopravní zátěž a přehnaný 
počet parkovacích míst a konečně také hmotová 
předimenzovanost: navržené objemy jsou podle 
ÚRM v rozporu se strukturou místní zástavby, 
stejně tak je podle útvaru problematické převýšení 
uličního křídla i členění fasády. 

kritické bylo také pražské pracoviště národního 
památkového ústavu. Z magistrátního závazného 
stanoviska2 vyplývá, že památkáři požadovali ze-
jména snížení výšky objektu. Investor však názory 
nPÚ rozporoval (na rozdíl od názoru památkářů 
je v magistrátním stanovisku uveden jeho názor  
i s kompletní argumentací). Jako hlavní argument 
mu posloužil fakt, že navrhovaný projekt je menší, 
než dosavadní stavba Rudého práva. na stranu 
investora se navíc postavilo i několik historiků 
architektury, jejichž názory jsou rovněž ve stano-
visku citovány. Dr. Patrik Líbal ve vyjádření na 
projektu ocenil, že snižuje výškovou hladinu are-
álu a zároveň nepůsobí jako jednotná monolitická 
hmota. stejně hodnotí projekt i architekt Zdeněk 
Lukeš ve svém komentáři. Podle něj projekt vytváří 

2  Závazné stanovisko z 21. 6. 2011, číslo jednací: s-MHMP 
773409/2010

fasádu, která „víceméně navazuje“ na výšku okolní 
zástavby, přičemž převyšující nástavba ustupuje, 
a proto „nebude z uličního horizontu patrná“. Mgr. 
Věra Müllerová ve stavebně-historickém průzkumu 
oceňuje, že projekt nahradí nehodnotnou norma-
lizační strukturu. A doc. Pavel Halík v posudku 
kladně hodnotí, že projekt je hmotově citlivější, než 
stávající stavba, a že svým ztvárněním i zelenými 
plochami vytváří daleko příznivější prostředí. 

Jak je vidět, na jednu stavbu je možné posbírat 
několik diametrálně odlišných názorů. Magistrát 
se nakonec přiklonil ke stanoviskům investora a 
vyhověl památkářům jen v jediném bodě – na vý-
sledné stavbě nebudou v horních patrech zřízeny 
„extenzivní zelené zahrady“.

V současné chvíli už několik měsíců probíhá 
demolice původního areálu. samotná novostavba 
je ve fázi územního řízení. Jelikož se všechny od-
povědné instituce vyjádřily kladně (názory URM 
a nPÚ nemají povahu závazného stanoviska), nic 
patrně nebude bránit hladkému schválení celého 
záměru. Postoj stavebního úřadu Prahy 1 byl navíc 
zjevný už na veřejném projednávání celého záměru: 
ředitel úřadu oldřich Dajbych dával své nadšení 
projektem nepokrytě najevo a na několik dotazů  
o podobě a provedení stavby dokonce sám odpovídal. 

Ulice	Na	Florenci	má	před	sebou	mnoho	nových	plánů.		
Má	se	Praha	na	co	těšit?	
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Pro příště doporučujeme alespoň formálně držet 
dekorum zástupce nezávislého státního úřadu.

Má	se	Praha	smiřovat	s	kompromisy?

Že novostavba na Florenci vznikne, je tedy celkem 
jisté. Výsledek se určitě neprodere na přední místo 
žebříčku největších architektonických přešlapů 
Prahy a zdaleka nenapáchá tolik škody jako tře-
ba nedaleko stojící Palladium. Přesto ale klub Za 
starou Prahu má potřebu se k celé kauze vyjádřit 
a zveřejnit k němu své kritické stanovisko. Důvo-
dy, proč tomu tak je, jsou v podstatě dva. První je 
ten, že tato stavba bude znamenat precedent pro 
budoucí vývoj oblasti kolem nádraží. o výstavbu 
zde má zájem stejný investor a je velmi nepravdě-
podobné, že by nově vznikající komplex nesehrál 
roli při licitaci o výškové a hmotové rozvržení plá-
novaných staveb.

Druhý důvod je poněkud obecnější. Tento pro-
jekt prostě opakuje a potvrzuje záporné stránky 
developerského přístupu k Praze, jehož základem 
je maximální vytěžení parcely na úkor památek a 
městotvorného potenciálu místa. V Praze se stalo 
samozřejmostí, že každá novostavba je větší, mo-
hutnější než její okolí, že její výška se místo skuteč-
ných vztahů řídí tím nejvyšším komínem v okolí, 
že se další hmota schovává do dvorů a ustupujících 
pater a že členění architektury si se vztahem k okolí 
moc hlavu neláme. Všechny developerské návrhy 
s tím dopředu počítají a městské orgány včetně těch 
památkových na to přistupují. Přitom nařízení, 
které má zdejší památkové rezervace ve vínku, dává 
právě na kontext největší důraz! Výsledkem tohoto 

zaběhaného přístupu pak je kolosální průšvih, 
nebo v lepším případě památková plichta, jejímž 
případem je i tato kauza: dům je sice předimenzo-
vaný a pražskému centru tím škodí, nicméně jeho 
architektura není zcela zavrženíhodná a například 
vnitřní dvůr se zelení je novinka, ke které mnozí jiní 
investoři zdaleka nedospěli. Jenže s tím se prostě 
nelze spokojit. Praha je příliš cenná na to, aby si 
mohla dovolit přistupovat na podobné kompromisy 
– na kompromisy které relativizují její výškovou a 
hmotovou strukturu i špičkovou kvalitu zdejší ar-
chitektury. Podle mého názoru má prostě pražská 
veřejnost i odborná obec právo chtít po nových 
stavbách v Praze mnohem víc než jen to, aby nebyly 
úplně hloupé a úplně nesmyslně velké.

Autor tohoto článku se zúčastnil schůzky se 
dvěma zástupci investora. Ve velmi slušné, ale 
vzájemně nepříliš prostupné debatě, dávali oba 
velký důraz na to, že chtějí vstoupit do pražské-
ho kontextu citlivě a vyhnout se developerským 
selháním, kterých je Praha plná. Zároveň přizná-
vali, že musí parcelu maximálně využít, aby se 
jim projekt rentoval. Dostali se tak do typického 
developerského rozporu, který má asi jediné možné 
řešení: prostě se pro jednu jeho stranu rozhodnout 
a druhou zatlačit do pozadí. nechci v žádném pří-
padě upřímnost původních záměrů zpochybňovat, 
ale je zřejmé, že investor se nakonec rozhodl dát 
přednost finančnímu efektu. Musí se však počítat 
s tím, že konečný výsledek bude mít k onomu tak 
často proklínanému Palladiu mnohem blíž, než si 
je ochoten přiznat.

Jakub	Bachtík

  Všechny	fotografie	a	ilustrace	autor

Architekti	zdůrazňují,	že	jejich	projekt	je	v	souladu	a	v	proporcích	s	okolím.		
Autor	tohoto	článku	si	ale	dovoluje	nesouhlasit:	ze	schematického	nákresu	pořízeného	podle	představených	
vizualizací	je	patrné,	že	hmota	novostavby	je	příliš	velká.	Na	obrázku	navíc	není	vidět,	že	zcela	mimo	kontext	

jsou	i	proporce	oken.		
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skLenĚný MRAkoDRAP nA VInoHRADecH  
ATAkUJe PAnoRAMA PRAHy

Snaha	developerů	přiblížit	výškové	budovy	středu	města	je	jevem,	kterého	si	v	Praze	nelze	nevšimnout.	
Další	z	nich	by	měla	vzniknout	na	Vinohradech	mezi	ulicemi	Kouřimská,	Vinohradská	a	náměstím	

Nového	Millennia.	Tenhle	skleněný	„drobeček”,	který	se	svou	výškou	inspiruje	nedalekými	budovami	
Strojimportu	(dnes	Casa-blanca)	a	hotelu	Don	Giovanni,	bude	v	původní	zástavbě	činžovních	domů	jen	

těžko	možné	přehlédnout.

 

Parcela č.3659 skrytá v zástavbě činžovních domů 
je obehnána plotem. Roste na ní tráva a několik 
vzrostlých stromů. nic nenapovídá tomu, že se 
zde chystá výstavba objektu vznosně nazývaného 
obchodně administrativní centrum Millennium 
nebo crystal Prague, který svou velikostí zastíní 
okolí. Tato skutečnost je o to překvapivější, že 
zmíněný pozemek je součástí památkové zóny a 
podléhá plošné památkové ochraně vyhlášky č. 
10/1993 o prohlášení části území hl. m. Prahy za 
památkové zóny. Podle této vyhlášky by měla být 
chráněna urbanistická struktura města, charakter 
objektů a pozemků a panorama památkové zóny 
s hlavními dominantami v blízkých a dálkových 
pohledech.1 Jinými slovy by zde rozhodně neměla 
vzniknout výšková budova. Tato skutečnost však 
developerské společnosti Ges ReAL, a.s. nebrání 
v jejích smělých plánech.

Jaké	jsou	důsledky	jedné	nejasné	formulace?

na začátku se zdálo, že je vše v nejlepším pořádku, 
protože národní památkový ústav, tedy organizace, 
která by na dodržování příslušných vyhlášek měla 
dohlížet nejpečlivěji, stanovil své podmínky. nPÚ 
určil, že „na	daném	nároží	 lze	realizovat	objekt	s	

1 Vyhláška č.10/1993 o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany

akcentem,	avšak	vycházející	z	měřítka	Vinohradské	
třídy“. následné specifikování tohoto vhodného 
měřítka však napovědělo, jakým směrem se bude 
projekt ubírat. nPÚ totiž „preferuje	 navrhovaný	
objekt	jako	protiváhu	k	hotelu	Don	Giovanni	z	90.let	
se	 zachováním	Strojimportu	 ze	 70.	 let	 jako	domi-
nanty“.2

Během letních měsíců roku 2007 byly předloženy 
magistrátnímu sboru expertů dvě varianty podoby 
novostavby, které se skutečně řídily doporučeními 
nPÚ – konkurovat výškou strojimportu a hotelu 
Don Giovanni. Jejich autorem byli Libor Hrdoušek 
a Radek Lampa z Ateliéru 15. oba návrhy měly 
shodně čtyři podzemní podlaží. nadzemní část 
budovy o půdorysném rozměru 67 x 25 m byla 
rozčleněna do dvou různě vysokých hmot, přičemž 
nižší část objektu (27 m) směřovala ke kouřimské 
ulici. Vyšší část, situovaná na nároží Vinohradské 
ulice a náměstí nového Millenia, měla pro první 
variantu nazvanou Krystal dosahovat výšky 60 
m a pro druhou variantu pojmenovanou ledovec 
68 m.3

návrhy byly smělé nejen co do výšky, ale i ohled-
ně vnější podoby budov. Fasádu objektu první 
varianty Krystal tvořil obdélníkový rastr, v němž 

2 odborné vyjádření nPÚ, územního odborného pracoviště v hl. 
m. Praze, čj. nPÚ-311/13425/2007 ze dne 5. 11. 2007  

3 ibidem
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se pravidelně střídala okna a panely z hliníkového 
plechu natřeného teplocitlivou barvou. Ta měla 
střídáním odstínů světle žluté až modré dodat bu-
dově proměnlivý charakter. střecha objektu byla 
ukončena vodorovnou plochou. cílem bylo navodit 
představu vyleštěného krystalu. Druhá varian-
ta, ledovec, byla navržená jako minimalistický 
diagonálně seříznutý hranol zakončený špičkou. 
Fasáda z opakujících se různě natočených trojú-
helníkových dílců znázorňujících tvar domu měla 
posílit krystalický ledovcový dojem. Jednotlivé 
trojúhelníky byly opět vyplněny čirým, mléčným 
nebo pískovaným sklem a hliníkovými panely 
natřenými teplocitlivou barvou. Dům měl působit 
proměnlivým dojmem jako zářivý drahokam.4

na základě doporučení Památkové rady, porad-
ního orgánu pražského pracoviště nPÚ, ohledně 
členění fasády přiměřeně okolní zástavbě byly před-
loženy další varianty - krystal nízký, kříž, Terasy, 
L a Papírák. „I	přes	jejich	kvalitu“ byl jako vítězný 
návrh zvolen krystal, tedy nižší z obou variant. 
Podle nPÚ lze “návrh	novostavby	hodnotit	kladně,	
bez	 negativního	 zásahu	 do	 prostředí	 památkové	
zóny.	Předpokládáme,	že	navržená	budova	důstoj-
ně	 ukončí	 blokovou	 zástavbu	Vinohradské	 třídy,	
esteticky	 vhodně	doplní	 náměstí	Nového	Millenia	

4 Závazné stanovisko oPP MHMP, čj.  MHMP 193741/2007/Bb 
z 20. 6. 2008

a	v	prostoru	významné	křižovatky	vytvoří	žádoucí	
architektonickou	protiváhu	slohově	obtížně	definova-
telnému	hotelu	Don	Giovanni.”5 Podoba pláště měla 
být dále konzultována s nPÚ.

Do odborného vyjádření pražského pracoviš-
tě nPÚ z 5.11.2007 zahrnul ředitel nPÚ Michael 
Zachař také posudky plánované novostavby, jejichž 
autory byli „nezávislí	odborníci“. Zajímavé a překva-
pující je, proč i přes naprostou nevhodnost realizace 
tohoto objektu porušujícího přirozené městské pa-
norama se někteří z nich k návrhu vyjadřují více 
než kladně. Architekt Radek kolařík konstatuje, 
že „zdařilá	realizace	Strojimportu	naznačila	cestu,	
kterou	 se	 tato	 část	 Prahy	může	 vydat	 –	 bloková	
zástavba	střídána	solitéry“. Pozitivně hodnotí hmo-
tové řešení návrhu, protože „má	význam	především		
v	dálkových	pohledech	–	příjemně	doplňuje	jemnou	
krajku	panoramatu	této	části	města	i	významných	
míst	–	Pražský	hrad,	Letná.“ Architekt Hynek Bo-
čan hodnotí řešení objektu oAc Millenium jako 
„citlivější	a	výtvarnější	v	daném	prostředí	než	vítězný	
návrh	na	knihovnu	na	Letné“ a architekt Josef Ples-
kot formou přátelského osobního dopisu sděluje, 
že toto místo „je	nejen	podle	územního	plánu,	ale	
opravdu	staveništěm,	které	snese	poměrně	kapacitní	
program“. Dále poznamenává, že „nejlepší	jsou	ty	

5 odborné vyjádření nPÚ, územního odborného pracoviště v hl. 
m. Praze, čj. nPÚ-311/13425/2007 ze dne 5. 11. 2007  
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varianty	 forem,	 které	 reflektují	 potřebu	 ukončení	
bloku	v	jeho	základní	výšce	a	zároveň	se	nějakým	
způsobem	vztahují	k	již	existující	vertikální	dimenzi“. 
návrh novostavby je navzdory všem negativním 
faktorům opakovaně hodnocen kladně, jako stavba 
“sympatická,	vtipná	a	elegantní” a nPÚ se neobává 
negativního zásahu do prostředí památkové zóny 
nebo panoramatu.6 Pozorovatel se zbytky soudnosti 
však musí na první pohled uznat, že i přes to, že 
se nejedná o nekvalitní architekturu, se bezesporu 
jedná o stavbu, která ve svém měřítku a hmoto-
vé dispozici citelně rozrušuje své okolí. Vlastní 
posudky se však většinou soustřed’ují pouze na 
výtvarnou kvalitu, ale úplně opomíjejí kontext, 
v němž se má stavba nacházet.

k návrhu novostavby se v závěru zjišt’ovacího 
řízení o posuzování vlivů na životní prostředí 
ze dne 30. 11. 2007 vyjádřily dotčené strany.  
V tomto dokumentu je uvedeno, že budova krystalu 
má mít osm nadzemních a čtyři podzemní podlaží, 
od třetího nadzemního patra bude mít objekt ad-
ministrativní využití. Pozemek o rozloze 1944 m2 
bude v podzemí zastavěn ze 100%, v nadzemní části 
1328 m2. Zřízeno zde bude 128 parkovacích míst.7 
Podle vyjádření odboru ochrany přírody mhmP 
uvedeném v tomto dokumentu projektovaný objekt 
výškou a hmotou odpovídá budovám v blízkém oko-
lí8 – pokud ovšem z blízkého okolí vezmeme na vědo-
mí jen dvě naddimenzované dominanty. Záměrem 
prý nemohou být dotčeny žádné charakteristické 

6 odborné vyjádření nPÚ, územního odborného pracoviště v hl. 
m. Praze, čj. nPÚ-311/13425/2007 ze dne 5. 11. 2007   

7 Závěr zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na Životní prostředí 
ze dne 30. 11. 2007 – Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl.m. Prahy

8 ibidem

přírodní, kulturní a historické struktury. I přes to, 
že se území nachází v památkové zóně, není podle 
odboru kultury a památkové péče mhmP záměr 
v rozporu se zájmy památkové péče a nelze očeká-
vat významné negativní vlivy na hmotný majetek 
ani na kulturní památky.9 

Podoba novostavby tedy byla alespoň prozatím 
jasná, ale rozběhly se boje o její využití. V lednu 
2001, kdy byl podán návrh na umístění stavby, byl 
pozemek v katastru označen jako „ostatní plocha“ 
se způsobem využití zeleň, tedy rozhodně nebyl 
určen k zastavění.10 Již v červnu však MHMP vydal 
územní rozhodnutí pro administrativně obchodní 
centrum.11  V červnu roku 2005 bylo odborem 
výstavby Úřadu Mč Prahy 3 vydáno rozhodnutí o 
změně využití pozemku na obytnou funkci.12 na 
počátku roku 2008 došlo ke změně plánovaného 
využití na polyfunkční dům využitý pro admi-
nistrativu a obchodní aktivity.13 Z osmi jeho nad-
zemních podlaží ale mělo mít 3. až 8. podlaží čistě 
administrativní funkci. Podle Územního plánu však 
nesměla žádná z funkcí využití pozemku přesáh-
nout 60%. Tato podmínka tedy dodržena nebyla a 
projekt byl v rozporu s územním plánem. namísto 
toho, aby se změnilo využití budovy, přizpůsobil 
se jí územní plán. náhle se zde z tohoto pozemku 
stala funkční plocha všeobecně smíšená, na níž 
není stanovena míra využití území ani koeficient 

9 Závěr zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na Životní prostředí 
ze dne 30.11.2007 - Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl.m.Prahy

10 ibidem

11 ibidem

12 ibidem

13 návrh na předběžná opatření a souhrn kauzy, který byl dne  
4. dubna 2011 poslán na Mč Praha 3 a MHMP



14                          PAMáTkoVé kAUZy

zeleně, tudíž plánovaná novostavba již nevadila.14 
Tyto postupné změny využití plánované novostav-
by jsou více než podivné. Investor snad dopředu 
nevěděl, jaké využití plánuje pro stavbu, kterou 
zde chce umístit? nebo to naopak dobře věděl a 
pouze se svou vůli snažil prosadit dobře známou 
salámovou metodou, kdy se pomocí řady malých 
ústupků „nenápadně“ dobral svého cíle?

Mrakodrap	roste,	kde	se	zastaví?

V červnu roku 2008 byl závěr zjišt’ovacího řízení o 
posuzování vlivů na životní prostředí vypracován 
znovu. Důvodem byla změna projektu, kdy objekt bez 
bližšího vysvětlení vyrostl z původních osmi (1328 m2) 
na třináct pater (1639 m2).15 Podobně jako se mění ve-
likost objektu, dochází k rychlým a poměrně zásadním 
změnám názorů ve vyjádřeních dotčených subjektů. Ma-
gistrát hlavního města Prahy dne 8. 4. 2008 konstatuje, 
že “Záměr	o	13	podlažích	neodpovídá	stávající	zástavbě		
v	lokalitě,	kde	není	v	územním	plánu	předpokládán	rozvoj;	
navrhovanou	podobu	není	možné	chápat	jako	dokončení	
blokové	zástavby;	za	řídící	prvek	není	možné	považovat	
solitér	 Strojimportu;	 nevhodnost	 potvrzuje	 zakreslení	
do	fotografií”.16 o tři dny později, tedy 11. 4. 2008, již 
hlavní město Praha prohlašuje, že: “Objekt	umístěním,	
charakterem,	 strukturou	 a	 celkovým	dojmem	dotváří	
náměstí	Nového	Millennia.	Doplňuje	ho	na	místě	stávají-
cí	proluky	o	třetí	fasádu;	dotváří	konec	bloku	a	začatou	
urbanistickou	koncepci.	Objekt	roste	od	nejnižšího	místa	

14 ibidem

15 Závěr zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na Životní prostředí 
– 5. 6. 2008 - Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy

16 ibidem

Kouřimské	až	k	nároží,	kde	zakončuje	náměstí;	navazuje	
na	Strojimport,”17 s projektem tedy souhlasí. Podobně 
Mč Praha 3 v březnu roku 2008 nesouhlasí se změnou 
původního projektu a nový návrh objektu považuje za 
předimenzovaný a poznamenává, že bude mít negativní 
dopad na zástavbu a nárůst dopravy. ovšem již v květnu 
téhož roku Mč Praha 3 na základě prezentace záměru 
developerem s projektem bez námitek souhlasí.18

nárůst tohoto gigantu se však u 13 pater nezasta-
vil. Zcela jiné parametry se objevily v následujících 
územních rozhodnutích a stavebních povoleních. 
Rozhodnutím Mč Praha 3 byla vydána dne 7. 10. 
2008 změna územního rozhodnutí. Budova nyní 
měla mít 14 nadzemních podlaží (1639m2), z toho 
v osmém až čtrnáctém podlaží se měly nacházet 
administrativní plochy – objekt se tedy z původně 
polyfunkčního mění na téměř monofunkční.19 Ani 
to však nestačilo a 31. 3. 2009 bylo vydáno nové 
stavební povolení. nadzemní část o čtrnácti pod-
lažích se rozrostla na 1710m2. k proměně došlo 
zejména ve využití budovy, kde pro administrativu 
a komerci mělo být využito druhé až čtrnácté pod-
laží.20 není však zřejmé, co se „administrativou a 
komercí“ míní a jaké bude skutečné funkční využití 
jednotlivých podlaží.

Vývoj složité situace jak ohledně plánované výš-
ky domu, tak i využití pozemku, zastavěné nad-
zemní plochy a počtu parkovacích míst je alespoň 
orientačně shrnut v následující tabulce:

17 ibidem

18 ibidem

19 návrh na předběžná opatření a souhrn kauzy, který byl dne  
4. dubna 2011 poslán na Mč Praha 3 a MHMP

20 ibidem
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Počet nadzemních 
+ podzemních pater

využití využitelná 
nadzemní plocha

Parkovací místa

Leden 20011 -
ostatní plocha se 
způsobem využití 

zeleň
- -

červen 2001 – 
územní	rozhodnutí	2

-
Administrativně 

obchodní centrum
- -

červen 2005 – 
rozhodnutí	o	změně	
využití	pozemku	3

- obytná funkce - -

Původní návrh 
budovy 20074 60 m + 4 ? ? ?

Počátek 2008 - 
rozhodnutí	o	změně	
využití	pozemku	5

8+4
Polyfunkční  

dům – obchod  
a administrativa

1 328 m2 128

červen 20086 13+4 1 639 m2 136

říjen 2008 –	
změna	územního	
rozhodnutí	7

14+4
Administrativa, 
1. p. obchody  
a restaurace

1 639 m2

Březen 2009 – 
stavební	povolení	8

14+4
Administrativa, 
1. p. obchody  
a restaurace

1 710 m2

1 Závěr zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na ŽP – 30. 11. 2007
2 ibidem
3 ibidem
4 Závazné stanovisko oPP MHMP, čj.  MHMP 193741/2007/Bb z 20. 6. 2008
5 návrh na předběžná opatření a souhrn kauzy, který byl dne 4. dubna 2011 poslán na Mč Praha 3 a MHMP
6 Závěr zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na Životní prostředí – 5. 6. 2008 - Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hl.m.Prahy
7 návrh na předběžná opatření a souhrn kauzy, který byl dne 4. dubna 2011 poslán na Mč Praha 3 a MHMP
8 ibidem
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Pozornému čtenáři neujde, že po těchto „nená-
padných“ změnách se novostavba přehoupla svým 
rozměrem ze schválené nižší varianty krystal k va-
riantě Ledovec, kterou nPÚ nedoporučilo jako příliš 
vysokou pro tento prostor, a dokonce ji o několik 
pater přerostla. nebýt podivné shovívavosti s tímto 
pozvolným nárůstem jak ze strany hlavního města 
Prahy, tak příslušných orgánů, k podobným změ-
nám v původním plánu by nemohlo dojít.

Marná	vzpoura	sousedů

Do stavebního řízení mezitím vstoupil nový hráč. 
Jako projev odporu vůči developerovým plánům 
bylo založeno občanské sdružení „Park kouřim- 
ská“, v němž spojili své síly obyvatelé z těsné 
blízkosti plánované novostavby. svůj nesouhlas 
s projektem vyjádřili v druhém závěru zjišt’ova-
cího řízení z června roku 2008.21 Dále sdružení 
předložilo vyjádření k záměru výstavby obyt-
ného domu na p. č. 4318/2, k. ú. vinohrady –  
k 5. 6. 2008.22

Jako zásadní nedostatek je zmiňována podoba 
novostavby, zejména její výška a tvar, které naruší 
dálkové pohledy například z rampy Pražského hra-
du. Pozemek, na němž má moderní kolos vyrůst, 
se nachází v tzv. stabilizovaném území, v němž 

21 Závěr zjišt’ovacího řízení o posuzování vlivů na Životní prostředí 
– 5. 6. 2008 - Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl.m.Prahy

22 Vyjádření k záměru výstavby obytného domu na p. č. 4318/2, k. 
ú. Vinohrady - k 5. 6. 2008

je nutné dodržet výškovou hladinu zástavby, její 
hustotu a prostorově kompoziční funkční vazby. 
novostavba by představovala zhuštění zástavby  
v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. 
členové sdružení dále poznamenávají, že kvůli 
šikmým “krystalickým” plochám bude budova 
odrážet světlo, a tím na sebe ještě víc upozorňovat. 
sdružení upozorňuje také na nárůst pater budovy 
i počtu parkovacích míst (ze 128 na 136). Právem 
kritizována je i ekologická stránka novostavby. 
nejen že by vznikem novostavby došlo ke ztrátě 
vzrostlé zeleně, která obyvatele chrání před hlu-
kem z přilehlých komunikací, ale při rozměrech 
parcely a novostavby není možné dodržení předpisů  
o oslunění obytných místností u sousedních ob-
jektů stávající zástavby. Další pozastavení hod-
nou okolností zmiňovanou sdružením je fakt, že  
v listopadu 2007 vydal národní památkový ústav 
prohlášení, ve kterém stanovuje podmínku provést 
záchranný archeologický výzkum a žádá o dodání 
písemného potvrzení o jeho provedení. Dosud nebyl 
žádný výzkum zahájen. V neposlední řadě členové 
sdružení projevují podiv nad tím, že nPÚ dalo 
požehnání k výstavbě novostavby, i když v minu-
losti správní orgány památkové péče společně se 
stavebním úřadem u sousedních objektů nepřipus-
tily – odkazujíce se na ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace – ani tak marginální zásah, 
jako byla výměna dřevěných oken za plastová se 
stejnými rozměry i členěním.23 

23 Vyjádření k záměru výstavby obytného domu na p. č. 4318/2, k. 
ú. Vinohrady - k 5. 6. 2008
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odbor ochrany životního prostředí pražského 
Magistrátu vydal 13. června 2008 stanovisko 
k závěru zjišt’ovacího řízení k záměru oaC 
millennium 2008 – Krystal.24 Vzal v potaz pou-
ze ty připomínky sdružení, které se vztahovaly  
k životnímu prostředí, a vyvrátil je. nemusí být 
tedy zpracována dokumentace a vydáno stanovisko  
o vlivech na životní prostředí a nebude organizo-
váno veřejné projednání. objekt prý nemůže snížit 
estetické a přírodní hodnoty místa.25 Ani po této 
odpovědi občanské sdružení kouřimská neustává 
ve své činnosti, ale zdá se, že plány výstavby tohoto 
kolosu v srdci Vinohrad zůstávají neochvějné. 

24 stanovisko k závěru zjišt’ovacího řízení k záměru oAc 
Millennium 2008 – krystal, Vinohradská – Praha 3  (13. června 
2008)

25 ibidem

Ilustrační	snímky	a	vizualizace	byly	převzaty	z	webové	
prezentace	developera
http://www.crystal-prague.cz/cs/developer

Závěr

kauza novostavby krystal neboli oAc Millennia je 
dalším smutným příkladem, jak může bezohledný 
developer ovlivnit podobu nejen jedné městské části 
proti vůli jejích obyvatel, ale také atakovat pano-
rama celé Prahy. Již původně navrhovaná budova 
vpadala do svého okolí agresivně a nejevila snahu 
s ním splynout nebo alespoň do něj zapadnout. 
o to více je nevhodná současná, o pět pater vyšší 
varianta, které bylo umožněno vzniknout díky 
nepochopitelným ústupkům a bezmezné benevo-
lenci (nebo snad pochybení?) pražského pracoviště 
národního památkového ústavu, Hlavního města 
Prahy a Městské části Praha 3. 
    Eva	Csémyová
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noVoMLýnská BRánA:  
DeMoLIční APeTIT V PRAZe sToUPá

k ZáMĚRU DeMoLIce DoMU čP. 1502 V ReVoLUční TříDĚ

Nápad	demolovat	dům	čp.	1502	na	nároží	Revoluční	a	Lannovy	ulice	ve	prospěch	polyfunkční	
novostavby	není	nový,	psali	jsme	o	něm	již	ve	Věstníku	č.	2/2010	a	1/2011.	V	druhé	polovině	roku	

2011	však	vstoupil	do	nového	dějství	a	závažnost	kauzy	opět	vzrostla.	

Rekapitulace	2009–2010

neutěšené nároží Revoluční třídy na předmostí 
Štefánikova mostu, obracející se k Vltavě a pano-
ramatickému pohledu z Letné holými štíty, je zá-
minkou k razantnímu řešení, jehož obětí se má stát 
historický dům čp. 1502 z roku 1869 (podrobněji o 
historii místa a domu ve Věstníku 2/2010). Investor 
v průběhu let 2009–2010 předložil k památkové-
mu řízení návrh novostavby architektonického 
ateliéru Rh-arch Ing. arch. Rostislava říhy. Tento 
návrh se však nesetkal s obdivem odborné složky 
památkové péče a verdiktem Vědecké rady generál-
ní ředitelky národního památkového ústavu dne  
2. 9. 2010 byl odmítnut.1 

1  Zápis ze 4. Zasedání Vědecké rady generální ředitelky nPÚ,  
čj. nPÚ-302/7142/2010 
Tisková zpráva nPÚ ze dne 8. 9. 2010: http://www.npu.cz/
pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/tiskove-zpravy/
news/6443-tiskova-zprava-generalni-reditelky-npu-k-zasedani-
vedecke-rady-generalni-reditelky-npu-ve-veci-dostavby-revolucni-
ulice-v-prazske-pamatkove-rezervaci/
Doplnění tiskové zprávy nPÚ ze dne 10. 9. 2010, které se týká 
výslovně možnosti demolice domu čp. 1502: http://www.npu.
cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/tiskove-zpravy/
news/6451-doplneni-tiskove-zpravy-generalni-reditelky-npu-ve-
veci-dostavby-revolucni-ulice-v-prazske-pamatkove-rezervaci/

Investor po tomto neúspěchu pravděpodobně 
stáhl žádost z řízení, protože magistrátní závazné 
stanovisko již k tomuto návrhu vydáno nebylo. 

Nový	architektonický	návrh	2011

Vzápětí dostal investor od magistrátu dobrou radu, 
totiž aby uspořádal vyzvanou architektonickou 
soutěž. Tento typ soutěže není zatížen přísnými 
regulemi české komory architektů, je tudíž z hle-
diska organizace a nákladnosti mnohem méně 
náročný. když odhlédneme od skutečnosti, že už 
vzhledem k významu lokality by si hledání archi-
tektonického řešení zasloužilo velmi transparentní 
a bohatě obeslanou veřejnou soutěž, připust’me, že 
na interní soutěžení ve vlastní režii má soukromý 
investor právo. Jenomže v tomto případě se cosi 
kulo pod pokličkou a pak náhle, kde se vzal, tu se 
vzal, byl dekorován coby vítězný projekt návrh ateli-
éru DaM, podepsaný Ing. arch Petrem Burianem za 
tvůrčí spoluúčasti Ing. arch. Petra Malinského. Je 
to návrh, který má již na první pohled, díky čelné 
funkci P. Malinského v poradním orgánu magis-
trátního odboru památkové péče, nejsnazší cestu 
proplést se úskalími památkového schvalování.

návrh je popisován jako dům-nedům, skulp-

Dálkový	pohled	k	Revoluční	ulici	od	Letné	s	vizualizací	navržené	budovy.		
Součást	propagačního	materiálu	ateliéru	DaM
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turální objekt, který vymodeloval protiváhu pa-
láci Merkur na protějším nároží Revoluční třídy, 
s nímž vytváří novou bránu do centra města.

Dříve, než bylo k návrhu zpracováno odbor-
né vyjádření pražského pracoviště národního 
památkového ústavu, byl dne 9. 6. 2011 projekt 
kladně projednán sborem expertů odboru pa-
mátkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Výsledek 
hlasování dvanácti členů sboru dle zveřejněného 
zápisu zněl 6 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Architekt 
Malinský, spoluautor návrhu a zároveň předse-
da sboru, byl sice na zasedání přítomen, avšak 
nehlasoval z důvodu podjatosti.2

Podobně jako studie předchozí byl z důvodu zá-
važnosti případu i tento návrh předložen Vědecké 
radě generální ředitelky národního památkového 
ústavu k posouzení. Rada se sešla 15. července 

2  Zápis sboru expertů je zveřejněn webu magistrátu:  http://
pamatky.praha.eu/public/47/ed/ee/1141875_152100_Zapis_116._
jednani_sboru_9._cervna_2011.pdf

2011 v reprezentativním počtu 22 členů3. Ti se 
jednomyslně shodli na závěrečném verdiktu: „…
nově předložený návrh nepředstavuje v daném 
místě Pražské památkové rezervace přidanou 
hodnotu, které by mohl být dům čp. 1502 obě-
tován.“

na základě uvedeného projednání ve Vědecké 
radě nPÚ vydalo jeho pražské pracoviště obliga-
torní odborné vyjádření dne 8. 8. 2011,4 kterým 
shledalo návrh za vyloučený.

Ing.	arch.	Petr	Malinský	v	trojjediné	úloze

V listopadu 2011 se na pražské radnici, jak je 
všeobecně známo, změnila koalice a v radě města 
se vyměnily některé funkce. s nechvalně proslu-
lým šéfem magistrátních památkářů Mgr. Janem 

3  Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady generální ředitelky nPÚ čj. 
nPÚ-302/5556/2011. k výsledku jednání nebyla vydána tisková 
zpráva.

4  čj. nPÚ-311/6855/2011 z 8. 8. 2011

Pohled	od	Lannovy	ulice,	
současný	stav	a	vizualizace	
návrhu.	Součást	propagačního	
materiálu	ateliéru	DaM
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kněžínkem, pod jehož vedením by se mohl odbor 
památkové péče klidně přejmenovat na odbor hle-
dání stavebních příležitostí v památkovém území, 
byl vyjednán odchod do důchodu, a proto hrozilo ze 
strany prosazovatelů záměru nebezpečí z prodlení, 
nebot’ kněžínkův následovník by nemusel mít už 
pro investorské a developerské zájmy tak velké 
pochopení. 14. prosince 2011 vydal památkový 
odbor „usnesení”5, jímž rozdělil případ na dvě sa-
mostatná řízení: a) demolici historického domu čp. 
1502 a b) novostavbu polyfunkční budovy. co tento 
zvláštní manévr vlastně napovídá? Demolici bude 
možné realizovat neprodleně, tedy bez komplikací 
a zatížení kolem přípravy novostavby. Uvolněnou 
prázdnou parcelu pak může majitel velmi výhod-
ně prodat. kdyby ale s takovýmto úmyslem přišel 
rovnou, tedy dům zbourat a pozemek „střelit“, šlo 
by v prostředí Pražské památkové rezervace, a to 

5  Usnesení čj. s-MHMP 491457/2011 ze 14. 12. 2011

i v případě památkově nechráněného domu o na-
prosto nepovolitelný záměr. Takto však může do-
sáhnout stejného efektu. opět jedna „bezva finta“! 
Musel mu poradit někdo, kdo se vyzná!

Hned druhý den po vydání uvedeného Usnese-
ní, tedy 15. prosince 2011, vydal oPP MHMP ke 
každému z obou oddělených řízení samostatné 
závazné stanovisko. V obou záměr schvaluje bez 
připomínek.6  

Ing. arch. Petr Malinský figuruje v případu 
jednak jako spoluautor projednávaného návrhu, 
jednak jako předseda poradního sboru, o jehož 
souhlasný názor se závazná stanoviska opírají, 
a do třetice jako sám žadatel a nejspíš i stylis-
ta všech textů žádosti i oponentních vyjádření 
žadatele vůči názoru nPÚ, nebot’ na základě 
plných mocí vlastníků dotčených nemovitostí, 

6  Závazná stanoviska čj. s-MHMP 491457/2011 a čj. s-MHMP 
491457/2011/A z 15. 12. 2011  

Pohled	od	Štefánikova	mostu,	
současný	stav	a	vizualizace	
návrhu.	Součást	propagačního	
materiálu	ateliéru	DaM
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a to společnosti Walter Tietze s.r.o. a Hlavního 
města Prahy Prahy, je jeho ateliér DaM spol.  
s r. o. též předkladatelem žádosti.7 Zkrátka něco 
jako svatá Trojice.

Mediální	masáž	

Dne 5. ledna 2012 byla uspořádána v Letenském 
zámečku s výhledem na protější břeh Vltavy a též 
vyústění Revoluční třídy k předmostí Štefánikova 
mostu tisková konference. o jejím konání jsme se 
dozvěděli stejně jako kolegové z národního památ-
kového ústavu neformálním způsobem. nepořádal 
ji investor, jehož zástupce byl sice přítomen, ale 
působil jen jako stafáž architektů. Pokud už mu-
sel hovořit, byl velmi nepřesvědčivý, zdrženlivý a 
naznačoval, že sám neví, jak to všechno bude, co 

7  ibidem

to bude stát a kdo by to měl platit. Pořadatelem 
konference byl nepochybně sám ateliér DaM, kte-
rý se chtěl z nadšení nad vlastní invencí návrhem 
pochlubit. Vše bylo zorganizováno jako dokonalé 
PR projektu vysoké architektonické úrovně, jehož 
význam pro Prahu má být fatálně obrodný. na-
konec se jistým problémem pořadatele ukázala 
přítomnost nezvaných, ale o to více k diskusi 
pohotových kritiků projektu, jak ze strany národ-
ního památkového ústavu, tak klubu Za starou 
Prahu. Zvláště vystoupení renomovaného prof. 
Rostislava Šváchy, který zcela zpochybnil kvalitu 
oslavovaného návrhu termínem „autistický dům“, 
bylo nemilým překvapením pro autory projektu 
a vítanou informací pro přítomné novináře, kteří 
pak mohli své nudné informační články alespoň 
okořenit špetkou kontroverze.

V den tiskové konference byla v pořadu Udá-
losti, komentáře na čT 24 odvysílána reportáž a 
zároveň proběhl v živém vysílání rozhovor mno-
homluvného architekta Malinského s úsporným, 
ale neoblomným profesorem Šváchou, který zde 
měl možnost své pochybnosti pregnantně zopa-
kovat. Reportáž lze snadno nalézt ve webovém 
archivu pořadu a přehrát ji na internetu.8

Dne 6. ledna 2012 odeslal klub Za starou Pra-
hu podnět k přezkoumání závazných stanovisek 
oPP MHMP v daném případu na Památkovou 
inspekci Mk čR. 

o dalším vývoji budeme informovat.9

	 	 	 PhDr.	Kateřina	Bečková	

8  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/159291-revolucni-
ulici-ukonci-moderni-novomlynska-brana/

9  Zájemcům o rychlou informaci doporučujeme sledovat stránku 
klub Za starou Prahu na síti Facebook.

Pohled	z	Revoluční	ulice	
k	mostu,	vizualizace	návrhu.	
Součást	propagačního	
materiálu	ateliéru	DaM

Na	průčelí	novostavby	v	Revoluční	ulici	má	být	
„vgravírována“	fasáda	zbořené	budovy.		
Součást	propagačního	materiálu	ateliéru	DaM
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HoFFMAnnoVA VILA, noVá kULTURní PAMáTkA V PRAZe 4 PoDoLí, 
LoPATecká 7

Ve	dvacátých	letech	20.	století	byly	vytvořeny	na	volných	pozemcích	na	jižním	okraji	Prahy	pravého	
břehu	Vltavy	stavební	parcely	a	intenzivně	se	stavělo.	Byla	to	doba	podpory	soukromého	podnikání,	

bydlení	i	stavebnictví.	Praha	se	čile	rozrůstala.
 

Jeden z pozemků zakoupil primárius českého 
kvarteta karel Hoffmann se svým zetěm Ivanem 
Šetlíkem. Jejich záměrem bylo vystavět zde vilu jak 
pro potřeby rodiny, tak i jako místo pracovních a 
společenských setkávání členů českého kvarteta 
a dalších hudebníků, českých i zahraničních. 
Zároveň zde prof. karel Hoffmann učil své žáky 
z Pražské konzervatoře.

Místo pro dům bylo vybráno na rozlehlém 
svažitém pozemku se sklonem na západ k Vl-
tavě, odkud byl krásný výhled na řeku a na 
Dívčí hrady na protějším smíchovském břehu. 
severní horizont tvořila Vyšehradská skála 
s hradbami a kostelem svatých Petra a Pavla. 
Vilu pro prof. karla Hoffmanna projektoval jeho 
přítel Ing. arch. eduard Hnilička (1887-1967), žák 
profesorů J. kouly a A. Balšánka na Škole architek-
tury čVUT v Praze. Tento schopný architekt, grafik, 
ilustrátor, typograf, fotograf, redaktor časopisů vý-
tvarných i odborných byl z dnešního pohledu typic-
kým členem generace prvorepublikových architektů 
moderního klasicismu. Dokonale pochopil a splnil 
očekávání investorů, co se týče užití projektovaných 
staveb, at’ již šlo o rodinné domy řadové či solitéry, 
tak o stavby monumentálnější, jako byly například 
víceúčelové budovy yMcA (z nichž palác yMcA 
v Praze na Poříčí je zapsanou kulturní památkou). 

Pro prof. karla Hoffmanna vyprojektoval arch. 
Hnilička volně stojící třípodlažní objekt s členitým 
půdorysem. Tyto členité základy jsou nezbytné pro 
jejich poměrně mělkou hloubku, nebot’ štěrkopís-
kovými usazeninami na vltavském břehu stále 
protéká voda z vyšších míst kavčích hor a mělké 
základy netvoří překážky a neohrožují stavbu. 

Z východu z ulice se jeví stavba jako jednopa-
trová s nástupním koridorem. na dnes růžové 
fasádě je od roku 1974 umístěna pamětní deska 
(od předních výtvarníků – Vlasty Prachatické a 
stanislava kolíbala) věnovaná karlu Hoffmannovi, 
jehož jméno rovněž nese boční svahová ulice, z níž 
je pěkný pohled na zahradu i vilu v celé její kráse 
(naposledy se zde točila část filmu Lidice, atentát 
na Heydricha). Dominantním prvkem jižního prů-
čelí vily je půlválcový rizalit zakončený balkonem. 
Západní průčelí s množstvím velkých oken se 
vzhledem ke snižujícímu terénu jeví jako dvou-
patrové. V ose průčelí je mělký rizalit, nad ním 
vikýř s trojúhelníkovým štítem a římsou. celková 
výška stavby je ze zahrady po hřeben střechy 16 m. 
oproti roku 1924, kdy byla vidět Vltava i ze za-
hrady, současný stav okolní zástavby to již neu-
možňuje, avšak z oken druhého podlaží je řeku 
stále ještě možné obdivovat, stejně jako překrásný 
výhled na Vyšehrad a Pražský hrad. stavební 
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prvky, jako jsou rizality a balkóny stavbu obo-
hacují i co se funkce týče. Zdobné prvky, jako je 
mohutná profilovaná korunní římsa, průběžné 
vpadlé pásy a vystupující římsy, boční a svislé 
šambrány apod. užíval architekt Hnilička hojně. 
Tyto prvky můžeme obdivovat na jeho typických 
stavbách např. ve vilové čtvrti ořechovka ve stře-
šovicích, v kolonii Šumava na smíchově a jinde. 
Interiér Hoffmannovy vily doznal od doby dokonče-
ní jistých změn, úpravy ve třicátých letech navrhl 
architekt smetana; další drobné zásahy následo-
valy v padesátých letech. Zachovalo se však typické 
Hniličkovo dřevěné točité schodiště, množství pů-
vodních dřevěných prvků (dveře, okna), keramické 
vypínače, otopná zařízení, mříže, zábradlí apod. 
dokládající životní styl své doby. Prostorem prvo-
řadé hodnoty zůstává bývalý hudební salon spjatý 
s historií českého kvarteta.

Vila prof. karla Hoffmanna se stala místem pro 
výuku a také pro četná přátelská setkávání osob-
ností z hudebního světa české i světové scény. I po 
ukončení činnosti českého kvarteta navštěvovali 
vilu přední představitelé hudebního světa (později	
přicházeli	i	zahraniční	hudební	velikáni	své	doby,	
např.	Dmitrij	Šostakovič,	David	Oistrach,	Svjato-
slav	Richter,	Artur	Honneger	aj.) a později zde na 
památku českého kvarteta fungovalo jakési neofi-
ciální muzeum, které opatrovala a zpřístupňovala 

paní Dagmar Šetlíková Hoffmannová, dcera prof. 
Hoffmanna (později tyto materiály laskavě věno-
vala národnímu muzeu). Paní D. Šetlíková byla 
od čtyřicátých let sekretářkou Pražského jara a 
české filharmonie a spiritus agens pozdějších 
společenských setkání hudebníků v tomto domě. 
celý život zde také žil vnuk prof. Hoffmanna doc. 
PhDr. Jiří Šetlík, csc. se svou rodinou, bývalý 
ředitel Uměleckoprůmyslového muzea a známý 
historik umění.

na jaře roku 2009 vila změnila majitele a ten 
okamžitě požádal o povolení k demolici. Jako 
reakce na tuto informaci vzniklo občanské 
sdružení Hoffmannova vila, které si vytyčilo za 
cíl připomenout a zdůraznit potřebu památko-
vé ochrany pro tuto zajímavou prvorepubliko-
vou vilu, nebot’ v jejím okolí mizí jedna vila za 
druhou a brzy v této lokalitě budou stát pou-
ze vícepodlažní domy, zabírající celé zahrady. 
Značnou část materiálů o vile poskytla Anna 
oplatková, bývalá archivářka yMcA a pracovnice 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, která se 
dílu architekta Hniličky již roky věnuje. V rámci 
výzkumu byly před lety získány materiály o domě 
také od vnuka k. Hoffmanna, další dokumentace 
byla použita z Archivu architektury nTM. Poslední 
fotodokumentaci stávajícího stavu laskavě pořídil 
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fotograf Gabriel Urbánek v roce 2009. o významu 
českého kvarteta a osobnosti karla Hoffmannova 
odborně referovala PhDr. Dagmar Štefanová z čes-
kého muzea hudby národního muzea.

Veškeré podklady byly poskytnuty k prostudová-
ní pracovníkům ministerstva kultury čR, aby moh-
li posoudit význam a stav vily. Příslušné materiály 
poskytlo občanské sdružení i novému majiteli vily, 
aby jej přesvědčilo o kvalitě domu a informovalo 
o hodnotě vily, jež si zaslouží citlivou rekonstruk-
ci a uchování. Tento krok zůstal bez odpovědi. 
Průběžně se k návrhu na prohlášení vily za kul-
turní památku z vlastního podnětu Ministerstva 
kultury čR vyjadřovaly příslušné instituce, komise 
a odbory od národního památkového ústavu po 
Magistrát hl. m. Prahy. Ministerstvo kultury čR 
rozhodlo o prohlášení vily za kulturní památku  
v březnu 2011.

Akciová společnost Lopatecká 7 podala proti 
prohlášení vily za kulturní památku v řádném 
termínu rozklad. Rozkladová komise jednoznačně 
konstatovala, že Ministerstvo kultury shromáždi-
lo všechny potřebné podklady a na základě jejich 
řádného vyhodnocení dospělo k závěru, který  
v napadeném rozhodnutí dostatečně odůvodnilo, 

že předmětná vila splňuje zákonem č. 20/1987 sb. 
předepsané podmínky pro prohlášení za kulturní 
památku.

Ministr kultury Jiří Besser v říjnu 2011 schválil 
doporučení rozkladové komise a potvrdil pro vilu 
houslového virtuosa karla Hoffmanna statut kul-
turní památky. Hoffmannova vila tedy památkově 
chráněna zůstává, jak bylo potvrzeno Minister-
stvem kultury dne 7. 11. 2011.

s velkým poděkováním všem, kteří spolupraco-
vali na podkladových materiálech: MUDr. krista 
novická, PhDr. Dagmar Štefancová, PhDr. Mar-
kéta Hallová, PhDr. Helena Petrusková, Mgr. Jan 
Baláček, Gabriel Urbánek a další včetně houslo-
vého virtuosa Dr.h.c. Josef suk (vnuka sklada-
tele a 2. houslisty českého kvarteta Josefa suka 
/1874–1935/), jenž podpořil záchranu vily dopisem 
adresovaným ministru Besserovi nedlouho před 
svou smrtí (7. 7. 2011). k záchraně přispěla také 
společnost Antonína Dvořáka (s předsedou prof. 
Radomilem eliškou). 

Pár	slov	k	architektu	Eduardu	Hniličkovi

s první stavbou architekta Hniličky jsem se se-
známila jako archivářka a propagační výtvarnice 
v paláci yMcA na Poříčí 12 v roce 1994, kdy tato 
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budova byla v rekonstrukci pod dohledem arch. 
Jiřího Vrzala. Tento skvělý muž mne s budovou 
yMcA a novátorskou technologií její výstavby 
z roku 1928 seznamoval a já jsem vyhledávala  
i další Hniličkovy práce.

Začala jsem v Invalidovně, v Archivu architek-
tury nTM u Ing. Vlad’ky Valchařové a arch. Petra 
krajčiho. Poskytli mi k bádání pozůstalost e. H., 
kde byl také kontakt na jeho dceru, paní elišku 
kafkovou; ta mi velmi pomohla s napsáním medai-
lonu o svém otci. oba byli aktivními členy klubu Za 
starou Prahu, pilně fotografovali a knihy o Praze 
také ilustrovali. e. Hnilička byl činný v domácí 
radě klubu se svým přítelem arch. Bohumilem 
Hübschmannem a dalšími odborníky.

Podle pozůstalosti a předávacího seznamu sta-
veb začalo moje dokumentování současné podoby 
staveb arch. Hniličky. některé mne potěšily, jiné 
už neexistovaly. část dokumentace poskytly různé 
archivy, například na stavebním úřadě městské 
části Prahy 1 archivář pan Antonín ederer byl pro 
mne neocenitelným pomocníkem v hledání historie 
Paláce yMcA a jeho proměn v čase. 

Pro mne to představovalo několik let téměř de-
tektivní práce, až přišel rok 2002 a potopa. naše 
muzeum UPM bylo celkem v pořádku (díky kvalit-
nímu rozhodnutí vedení muzea a rychlé evakuaci 
muzejních sbírek a protipovodňovým úpravám), ale 
zavřené, jako většina institucí kolem Vltavy. Proto 
jsme s několika kolegy začali pomáhat při záchraně 
Archivu architektury nTM v Invalidovně v karlíně, 
který se topil v bahně. Tam jsem si kromě jiných 
architektů „svého“ Hniličku nakonec vysprchovala, 
přebalila a poslala v igelitové pleně do mrazáku do 
Mochova. Pokud se nezachovaly původní fotografie 

jeho staveb, jsou kopie z dob mého pátrání k dis-
pozici. Po devíti letech vysoušení jsou v Archivu 
architektury nTM materiály e. Hniličky na novém 
místě, opět mezi výtečnými kolegy, tentokrát už ale 
v čistém a důstojném prostředí.

V rámci hledání staveb e. H. jsem také v roce 
1997 navštívila vilu prof. karla Hoffmanna, primá-
ria světoznámého českého kvarteta. Hoffmannův 
vnuk, známý historik umění doc. Jiří Šetlík mne 
vřele přijal a poskytl mi ke kopírování veškeré ma-
teriály o stavbě vily, včetně možnosti fotografovat 
v interiéru. Velmi cenné je v této krásné vile za-
chované dřevěné točité schodiště. Také je zajímavá 
místnost hudební, kde zkoušelo české kvarteto a 
s nimi další světoznámí umělci.

Další o této vile jste si už přečetli v textu výše 
a já jsem jen ráda, že jsem mohla přispět k zá-
chraně jedné z nejhezčích vil architekta eduarda 
Hniličky.

Anna	Oplatková

Karel	Hoffmann	a	České	kvarteto

koncertní život koncem 19. století se v mnohém 
podobal dnešnímu: i tehdy se čas od času mezi 
interprety objevila hvězda, která na sebe strhla 
pozornost a stala se vzorem dalších muzikantských 
generací. o českém kvartetu to platí plnou měrou. 
na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. 
století se na Pražské konzervatoři sešla silná sesta-
va nadaných posluchačů ze smyčcového oddělení 
a zároveň tu začal vyučovat Hanuš Wihan, který 
měl bohaté zkušenosti z komorních ansámblů. 
Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: v roce 
1891 poprvé společně vystupují houslisté Karel 
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hoffmann a josef suk, violista oskar nedbal 
a violoncellista otto Berger. V říjnu 1892 slavili 
mladí umělci velký úspěch v pražském Rudolfinu. 
Pod názvem české kvarteto koncertovali poprvé 
v Rychnově nad kněžnou 13. 11. 1892. 

od prvních koncertů bylo jasné, že české kvar-
teto představuje mezi komorními soubory novou 
kvalitu. Jednalo se o stabilní těleso se společným 
uměleckým nazíráním na studovaný repertoár, 
zároveň však jednotliví členové mistrovsky ovládali 
své nástroje. studiu repertoáru, zvlášt’ na začátku 
kariéry, věnovalo kvarteto velmi mnoho času a 
snažilo se respektovat styl různých epoch i autorů. 
ostatně, jeden z největších českých skladatelů té 
doby – Josef suk – seděl mezi nimi. české kvarteto 
(Böhmen, Böhmisches streichquartett, De Bohe-
mers, Quatuor Tchéque, The Bohemian string 
Quartett atd.) se stalo záhy žádaným interpretem 
prakticky po celé evropě a částečně i mimo ni.

někdy kolem roku 1910 se začaly přesouvat 
organizační záležitosti kvarteta k jeho primáriovi, 
kterým byl po celou dobu Karel hoffmann (1872–
1936). Jako nadaný žák Antonína Bennewitze měl 

Složení	Českého	kvarteta:  

    1. housle         2. housle  viola   violoncello

1892–1894    karel Hoffmann        Josef suk  oskar nedbal  otto Berger

1894–1906    karel Hoffmann        Josef suk  oskar nedbal  Hanuš Wihan

1906–1914    karel Hoffmann        Josef suk  Jiří Herold  Hanuš Wihan

1914–1933    karel Hoffmann        Josef suk  Jiří Herold  Ladislav Zelenka

předpoklady k vlastní umělecké sólové dráze a 
také v ní dosáhl velkých úspěchů, nicméně práce 
v kvartetu byla pro Hoffmanna vždy důležitější. 
soubor se v prvním desetiletí 20. století etabloval 
na evropských koncertních pódiích a dokonce na 
přelomu století zvažoval turné po spojených stá-
tech. Uváděním komorních skladeb českých autorů 
– smetany, Dvořáka, ale také Fibicha, Foerstra, 
Bendla, Janáčka, nováka, Jiráka a celé plejády 
dalších – šířilo kvarteto dobré jméno české hudby a 
zároveň inspirovalo vznik nové kvartetní literatury. 
od dvacátých let všichni členové kvarteta vyučovali 
na Pražské konzervatoři. nejen svým příkladem, 
ale přímo tak mohli ovlivnit nástup dalších pro-
fesionálních komorních těles, např. ondříčkova 
kvarteta. „česká kvartetní škola“, která má dodnes 
váhu i ve světě, by bez českého kvarteta postrádala 
své kořeny. kvartetistům bylo vyjádřeno uznání 
doma i v zahraničí např. udělením rytířského kříže 
oranje-nassau karlu Hoffmannovi; všichni obdr-
želi celou řadu vyznamenání, diplomů, čestných 
funkcí apod. Je na místě si význam těchto umělců 
stále připomínat.

    Dagmar	Štefancová
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cenA kLUBU ZA sTARoU PRAHU ZA noVoU sTAVBU  
V HIsToRIckéM PRosTřeDí 2011:  
o DVoU sPoLeHLIVýcH cesTácH

	 Soutěž	o	cenu	našeho	klubu	jsme	před	deseti	lety	začali	pořádat	proto,	abychom	si	ujasnili	
a	definovali,	jaké	podmínky	musí	novostavba	splnit,	aby	se	její	vstup	do	historického	prostředí	mohl	

pokládat	za	úspěšný.	Osm	ročníků,	které	už	včetně	letošního	proběhly,	nám	ukázalo,	že	stanovit	nějaká	
jednoznačná	kritéria	takové	úspěšnosti	představuje	nesnadný	úkol.	Několik	desítek	budov,	které	za	
deset	let	prošly	testem	našich	otevřených	debat	a	obstály	v	hlasování	o	postupu	do	finále,	nám	totiž	
předestřelo	natolik	pestrou	paletu	úspěšných	přístupů,	že	se	zdá	nemožné	je	nějak	zobecnit.	Totéž	

samozřejmě	platí	o	osmi	dosavadních	laureátech	naší	ceny.	

shodli jsme se, pravda, na tom, že dobrá no-
vostavba nemá svévolně porušovat regulaci a 
že to musí být opravdu kvalitní architektura. 
nekvalita, třeba i nenápadná a „památkářsky“ 
pojatá,1 totiž své prostředí vždycky degraduje. 
Dospěli jsme také k dobrému závěru, že novostav-
ba musí přinést svému prostředí nějaký „bonus“, 
přinejmenším takový, že daný kus města nebo 
vesnice bude vypadat lépe po jejím vstupu než 
před ním. novostavba má své historické prostře-
dí zkultivovat, pozvednout ho na vyšší kulturní 
úroveň. To všechno jsou ovšem většinou kritéria 
vágní, nejednoznačná, mnozí si je můžou vyložit 
po svém. Mnohem lépe než odpovědět na otáz-
ku, proč vstup novostavby do starého kontextu 
dopadl dobře, bychom uměli definovat, proč se 
nezdařil. 

1  k tomuto tématu přineslo zajímavé příspěvky monotematické 3. 
číslo Zpráv	památkové	péče LXXI, 2011, se statěmi Martiny Mertové 
(„o polovičatosti památkářské architektury“), Richarda Biegela, 
Martina strakoše a Martina Horáčka.   

soubor staveb, které jsme letos propustili do 
finále, mě nicméně inspiroval k tomu, abych 
se na náš problém zkusil podívat z jiného úhlu 
pohledu. cesty k úspěšné novostavbě v historic-
kém prostředí můžou být velmi rozmanité, tomu 
nepřestávám věřit. Lze však mezi nimi rozeznat 
takové, které se ve srovnání s ostatními jeví jako 
spolehlivější. když si je architekt zvolí, tak se zdá 
být skoro jisté, že neudělá chybu. Riziko těchto 
cest spíše tkví v jejich snadné opakovatelnosti. 
nevytěží-li z nich architekt víc než jen základní 
schéma, vyjde mu z rukou schematická architek-
tura, která bude mít zase blíž k degradaci svého 
prostředí než k jeho obohacení. 

První z těchto spolehlivých cest nabízí „dům	
s	 okny“, velké téma nejvýznamnější české ar-
chitektky moderní éry Aleny Šrámkové. ona ho 
poprvé uvedla do novější české architektonické 
tvorby v domě čkD/new yorker na Můstku 
(1977–1983, spoluautor Jan Šrámek). stěny ta-
kového domu mají být osázené okny v pravidel-

Fakulty	architektury	ČVUT	v	Praze-Dejvicích



28                          PAMáTkoVé kAUZyDALŠí čInnosT kLUBU

ném geometrickém řádu a obvykle v tradičních 
výškových formátech. s historickým prostředím 
se „dům	s	okny“ dobře sžívá, protože v architek-
tuře existoval odpradávna. Jeho moderní podo-
ba se od starých budov liší jenom větší mírou 
abstrakce. Za doklad jeho úspěšnosti může náš 
klub považovat fakt, že se už třikrát objevil mezi 
laureáty naší ceny, a to s centrem Portheimka 
na smíchově od architektů ciglera a Maraniho, 
s Pawsonovým a soukupovým klášterem v no-
vém Dvoře u Toužimi a s malým kancelářským 
domem v Lanškrouně od Přemysla kokeše a 
Mikuláše Medlíka. 

Letos se mezi finalisty dostal „dům	s	 okny“ 
dvakrát. Monumentální formu mu dala sama 
alena Šrámková v budově Fakulty architektu-

ry čvut v Praze-dejvicích (spoluautoři lukáš 
ehl a tomáš Koumar). Dílo řeší stejný problém, 
s jakým se musela vyrovnat protější novostavba 
národní technické knihovny, laureát naší ceny 
v předloňském ročníku: jak reagovat na kontext, 
který za první republiky založily mohutné uza-
vřené bloky dejvického univerzitního kampusu, 
ale který tu pak porušila rozvolněnější pozdně 
moderní zástavba padesátých a šedesátých let. 
k neoklasicistnímu urbanismu původního pro-
jektanta nových Dejvic Antonína engela se bu-
dova Fakulty architektury hlásí svým palácovým 
měřítkem, k novějšímu pojetí tohoto území svou 
polootevřenou půdorysnou formou. Dílo dotváří 
průhledy celým areálem a s každým ze svých 
sousedů navazuje osobitý vztah.

Fakulty	architektury	ČVUT	
v	Praze-Dejvicích
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Druhý zástupce „domu	s	okny“ v letošním 
ročníku, budova Factoryoffice Centre na-
proti smíchovskému nádraží od martina 
Krupauera a jiřího stříteckého, vyznívá 
jako uličnická parodie na toto téma. stal se 
z něho poslední článek staré blokové zástav-
by nádražní ulice, který se umí inteligentně 
vyrovnat se svou nárožní a zároveň koncovou 
pozicí. okenní otvory tohoto „domu	s	okny“ 
splňují podmínku pravidelného rozmístění 

v ploše fasády. Jejich formáty se však neustále mění, 
do průčelí se tak dostává iluze vlnivého pohybu. 
stanová konstrukce v koruně budovy – „batman“, 
jak jsme jí začali říkat – nezískala u několika členů 
poroty naší ceny velké sympatie.2

„Dům	s	okny“ poskytuje spolehlivou cestu, proto-
že má v sobě něco prapůvodního, archetypálního. 

2  Při prezentaci letošních finalistů v kavárně Mlýnská jsem se proto 
snažil ukázat, že tento motiv stanové konstrukce zajímavě obměňuje 
téma nedalekého centra Zlatý anděl od Jeana nouvela. křižovatku 
u Anděla shůry hlídá strážný anděl, překopírovaný na fasádu 
nouvelova díla z políček Wendersova filmu Nebe	nad	Berlínem, zatímco 
prostranství před smíchovským nádražím shůry střeží batman.  

FactoryOffice	Centre	naproti	Smíchovskému	nádraží
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Druhá z takových sázek na jistotu se zdá 
být ještě archetypálnější. Proto bych ji 
rád nazval „archetypální	 dům“. Podobu 
takového domu tvoří sedlová střecha na-
sazená na podlouhlejší hranolové těleso. 
Jde tady o tvar, jaký si kreslí děti, když 
mají zobrazit dům, a jaký se nesčetněkrát 
opakuje u starých domů ve městech a na 
vesnicích. novější česká architektura se 
ho začala ujímat v sedmdesátých letech, 
pracoval s ním tehdy Miroslav Masák 
v servisním středisku ve svatém Petru 
(od 1978) nebo otakar Binar v lázeňské 
kolonádě u koncertního domu v Teplicích 
(od 1977). „Archetypální	dům“ se pak na 
české scéně začal častěji objevovat po sa-
metové revoluci, a to hlavně v projektech 
rodinných domů určených pro venkov. 
V naší soutěži jsme se s ním setkali ně-
kolikrát, například u hotelu karlov v Be-
nešově od architektů Lábuse, Poláčka a 
Škardy nebo u kostela v Šumné od Marka 
Jana Štěpána, jemuž jsme však minulý 
rok dali cenu nejen kvůli tomu, že lod’ 
kostela má archetypální formu. 

Ve finále naší ceny za rok 2011 se „ar-
chetypální	dům“ dočkal trojího zastoupe-
ní. shody, ale zároveň i velké rozdíly mezi 
třemi finalisty dokazují, že toto téma ar-
chitektům poskytuje dostatečný prostor 
pro tvorbu neschematické architektury. 

Loňský laureát marek jan Štěpán 
oblékl svůj penzion Fara v Klentnici 
u mikulova do pravidelně šrafovaného 
dřevěného pláště a vtiskl mu tak vzhled 

Penzion	Fara	
v	Klentnici	u	Mikulova

DALŠí čInnosT kLUBU
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modernisticky abstraktní. Dosáhl 
tak příznivého kontrastu s okolními 
starými domy u klentnického kostela 
a zároveň zopakoval jejich arche-
typální tvar. nový objekt rozšiřuje 
a obohacuje malé historické jádro 
této vesnice, podobně, jak to udělal 
uvedený hotel karlov s historickým 
jádrem Benešova.

vinařství Krásná hora ve sta-
rém Poddvorově u hodonína pojali 
tomáš havlíček a Pavel magnusek 
jako tři řadové „archetypální	 domy“ 
v jednom celku. V kuloárové debatě 
při udílení ceny v kavárně Mlýnská se 
proti takovému řešení ozvala zajímavá 

námitka.3 Zdá se totiž být vhod-
né spíše pro starobylá města 
než pro stará sídla vesnického 
typu. Ve slovácké vesnici, zde-
vastované různými moderni-
zacemi během 20. století, však 
nové vinařství citlivě sceluje 
zbytky hodnotné staré zástavby 
a ukazuje vůbec dnešnímu ven-
kovu, že i do něj patří architek-
tonická kvalita. Bílá těla svého 
„trojlodí“ posázeli architekti 
drobnými otvory a dali je pak 
zasklít kostkami z barevného 
sklobetonu. V potemnělých in-
teriérech vinařství tak vytvořili 
iluzi nočního nebe prozařova-
ného barevnými hvězdami. 

3  Vyslovila ji mladá účastnice našeho 
setkání Anna Vinklárková. 

Vinařství	Krásná	hora	ve	Starém	Poddvorově	u	Hodonína
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obchodní dům v rožnově pod radhoštěm 
od Kamila mrvy přispívá k obnově části histo-
rického jádra tohoto valašského města, kterou 
poškodily asanace a podprůměrná výstavba 
posledních dvaceti let. Fronta nádražní ulice, 
kterou nový dům vyspravil, se díky němu opět 
stává kusem skutečného města, a to v měřítku 
úměrném typické velikosti starých rožnovských 
budov. Tvar „archetypálního	domu“ v tomto přípa-
dě vznikl ze dvou objektů s pultovými střechami, 
mezi které architekt vložil vysoký prostor veřejně 

přístupné pasáže s ochozy. součástí celku se stal 
i zrekonstruovaný sousední domek s kavárnou. 

stavby, které v osmi ročnících naší ceny zvítě-
zily, pro nás znamenají něco jako zlatý fond nebo 
rodinné stříbro. Jejich souborem se můžeme 
oprávněně chlubit před veřejností. neměli jsme 
nikdy v plánu vybírat je tak, aby tvořily sestavu 
co nejpestřejší. Rozmanitost vítězných počinů 
však přesto vítáme, protože ukazuje, že k dob-
rému řešení novostavby v historickém prostředí 
nevede jen jedna cesta. 

Obchodní	dům	
v	Rožnově	pod	
Radhoštěm		
od	Kamila	Mrvy

DALŠí čInnosT kLUBU
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Můžu-li mluvit za všechny členy poroty, to 
jest Domácí rady klubu, pak tedy každého z nás 
příjemně překvapilo, když v tajném hlasování 
zvítězila stavba, jakou jsme tu ještě neměli. ne-
vyhrál tentokrát ani „dům	s	okny“, ani „archety-
pální	dům“, nýbrž most. visutá ocelová lávka u 
starobylého hradu ve strakonicích od ivety 
torkoniakové vylepšila komunikační systém 

uvnitř města. obohatila novým dílem prostředí, 
které hodnotnými novostavbami zatím neoplýva-
lo. Průsvitnost její konstrukce, pěkně vyklenutý 
oblouk mostovky, ba i brány na obou koncích 
lávky, jež procházce po ní vtiskují ráz malé slav-
nosti, to všechno jsou kvality, díky kterým lávka 
oprávněně zvítězila. k sousednímu hradu se 
stavba nechová jako konkurent, ale umí dotvořit 

Visutá	ocelová	lávka		
u	starobylého	hradu		
ve	Strakonicích
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jeho obraz, tak jak to uměly staré řetězové mosty 
na vedutách historických měst z 19. století. 

Jak se to už stalo dobrou tradicí, udílení naší 
ceny v kavárně Mlýnská na kampě navečer  
12. prosince 2011 uvedla řeč naší předsedkyně 
kateřiny Bečkové. Apelovala působivě na potřebu 
harmonie, jaká by měla nastat mezi „mužským“ 
principem jang a „ženským“ principem jin: mezi 
architekty, kteří tvoří nová díla, a památkovou 
péčí, která pak tato díla mateřsky ochraňuje. 
V závěru svého proslovu naše předsedkyně oce-
nila, že aspoň náznak takového souladu přinesl 
zatím ještě neprohraný boj za záchranu domu 
na Václavském náměstí od architektů kozáka a 
Zascheho. Večer moderoval duchovní otec naší 
ceny Richard Biegel. Diplom kandidátů a laureá-
ta si většina oceněných autorů vyzvedla osobně, 
jak se to už u naší ceny zakořenilo. Zvlášt’ nás 
přitom potěšila přítomnost první dámy české 
architektury Aleny Šrámkové a laureátky Ivety 
Torkoniakové. Večer vyzněl komorněji než při 
dvou posledních ročnících, o to vlídnější však 
byla jeho atmosféra. 

naše cena nebude mít správný didaktický do-
pad, když si jí nebudou všímat média. Zazname-

nala ji různá média internetová – Propamatky4,	
Stavbaweb5,	webový	 portál	 ČT246,	 Topzine.cz7	
iMateriály8. Hodnotnou reportáž pro stanici Vl-
tava (14. 12. 2011) o ceně natočil redaktor karel 
oujezdský,9 pohotovou zprávu o ní napsal Ivan 
Matějka pro Literární	 noviny (15. 12. 2011).10 
Dalšího ohlasu se snad ještě dočkáme. napříště 
však musíme usilovněji pracovat na tom, aby 
byl větší. 

   Rostislav	Švácha
Fotografie	autor	článku.	

4  http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/
tipy-a-inspirace/cena-klubu-za-starou-prahu-za-novou-stavbu-v-
historickem-prostredi-2011/576/

5  http://www.stavbaweb.cz/clanky/cena-klubu-Za-starou-
Prahu-za-novou-stavbu-v-historickem-prostredi-2011.html

6  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/157618-nejlepsi-
nova-stavba-v-historickem-prostredi-visuta-lavka/

7  http://www.topzine.cz/klub-za-starou-prahu-udelil-svou-cenu-
za-novou-architekturu-zvitezil-most

8  http://www.imaterialy.cz/souteze/cenu-klubu-Za-starou-
Prahu-ziskala-lavka-ve-strakonicich.html

9  http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/cena-
klubu-za-starou-prahu--990102

10  Ivan Matějka, „Visutá lávka mezi starým a novým“, Literární 
noviny XXII, č. 50, 15. 12. 2011, s. 3. 
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sVĚTLo PRo sTARoU PRAHU

Člověk	není	obdařen	schopností	vidět	v	noci.	Proto	noc,	která	pro	něho	přinášela	mnohá	nebezpečí,	
vyžadovala	hledání	prostředků,	jak	tmu	rozptýlit.	Z	počátku	to	byly	patrně	hořící	větve,	později	

víchy	(svazky	slámy	na	tyči),	louče	(odštěpky	smolnatého	dřeva)	a	posléze	pochodně	(původně	také	
z	pryskyřičnatého	dřeva).	Louče	byly	později	používány	v	kovových	držácích	i	pro	stacionární	osvětlení	
a	svítily	do	deseti	minut.	Pro	jejich	snadnou	dostupnost	a	nízkou	cenu	trvalo	v	Čechách	jejich	používání	

až	do	devatenáctého	století.	Pochodně	se	ve	středověku	podobaly	pozdějším	přenosným	svítidlům.	
Otevřený	plamen	větví,	víchů,	loučí	a	pochodní	přinášel	značné	nebezpečí	vzniku	požárů.		

Osvětlení	uliček	středověké	Prahy

chodcům, kteří se v noci pohybovali středověkou 
Prahou, hrozilo nejen nebezpečí přepadení, ale  
i úrazy vzniklé záludnou nerovností neupravených 
cest. Zvýšení bezpečnosti nočních chodců se pa-
trně pokusil řešit již v roce 1173 kníže soběslav II. 
nařízením, že každý chodec po soumraku musí 
chodit s hořící pochodní. s pochodní běhali v noci 
také světlonoši před kočáry. V roce 1329 vydává 
král Jan Lucemburský první písemné nařízení pro 
veřejné osvětlení Prahy: chodec jdoucí po setmění 
Prahou musí nést rozsvícenou lucernu nebo jiné 

viditelné světlo. nedodržení tohoto nařízení bylo 
sankciováno třínedělním vězením nebo pokutou tří 
kop stříbrných grošů. V šestnáctém století se začí-
nají používat ohně v kovových koších. nehořely asi 
celou noc, ale jen do třetího zvonění na rychtářův 
zvonec, kterým byl vyhlašován povinný noční klid. 
Po tomto zvonění nebylo osvětlení potřebné, nebot’ 
nikdo již neměl v ulicích co pohledávat.   

Udržování stálých světel na veřejných prostran-
stvích v Praze nařídil při vojenském ohrožení v roce 
1608 císař Rudolf II. nařízení bylo plněno pálením 
smolnatého dřeva v železných koších a na železných 
pánvích. Tyto prostředky byly na zemi u nároží 
budov, uprostřed delších ulic a též upevněny na 
stěnách budov. Jeden koš z této doby se dlouho 
zachoval zavěšený na prampouchu bývalé uličky 
ze staroměstského náměstí ke karlovu mostu vedle 
domu U Žáby. koš upevnili, jak dokazuje fotogra-
fie v publikaci „Osvětlení	 Prahy:	 proměny	 sedmi	

1.	Fotografie	kandelábru	na	Hradčanském	náměstí	
z	roku	1864	(bez	pískovcového	podstavce).	

2.	Střední	část	kandelábru	z	Hradčanského	náměstí	
s	plastikami	čtyř	ženských	postav.
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století“ autora Ladislava Monzera (eLToDo/Fcc 
PUBLIc, Praha 2003), v blízkosti okna, ze kterého 
se přikládaly hořící větve. Po restituci na začátku 
devadesátých let dvacátého století nový majitel 
domu z fasády koš odstranil a vyhodil. Tak zaniklo 
historické svítidlo, které bylo pravděpodobně nej-
starší ve střední evropě. 

ohně v koších na nárožních domech osvětlovaly 
sporadicky veřejná prostranství Prahy až do roku 
1723, kdy začíná používání olejových lamp. První 
olejové lampy se rozsvítily v ulicích tzv. královské 
cesty. Šlo o jednoduché svítilny zhotovené klempí-
ři s různými tvary a zasklenými boky. Dále byly 
umístěny na průčelí domů (zejména hostinců) 
nebo na dřevěných sloupech natřených výraznými 
šikmými červenobílými pásy v prostorech veřejně 
více používaných (například u studní a kašen). 
Z úsporných důvodů měly hořáky náplně olejů pro 
celonoční použití nebo jen na polovinu nocí. Provoz 
a údržbu olejových lamp zajišt’ovali až do roku 1784 
majitelé budov, na kterých byly upevněny. koncem 
roku 1823 napočítali v Praze jeden tisíc padesát 
veřejných městských svítilen a dvě stě padesát 
soukromých.

V roce 1824 byly v Rytířské ulici u stavovského 
divadla a na ovocném trhu instalovány zdoko-
nalené olejové lampy, nazvané po jejich vynálezci 
argandské. olejové lampy již měly litinové stojany a 
kamenné podstavce. Pro Prahu je vyráběl a dodával 
klempíř J. Gottman. 

Nepřekonaná	plynová	světla

Prvním městem v evropě s plynovým osvětlením 
byl v roce 1813 Londýn a po něm v roce 1832 Vídeň. 
V Praze radní čekali, až jak to dopadne v hlavním 
městě císařství, proto až 19. září 1847 se v Praze 
rozsvítilo prvních sto plynových luceren. Byly 
umístěny na horním konci jednoduchých litinových 
stožárů a s pomocí konzol na stožárech i stěnách 
budov. Plynové osvětlení obdobně jako olejové lam-
py využívalo různé typy luceren a první plynové 
lampy údajně svítily pouze za bezměsíčních nocí. 
Plyn byl z počátku dodáván soukromou německou 
Vratislavskou plynárnou situovanou v karlíně 
mezi negrelliho viaduktem a ulicemi sokolovskou 
a Pobřežní. s tou však měl magistrát určité potíže, 
což byl jeden z důvodů, proč město Praha postavilo 
obecní plynárnu, která stála v místě dnešního sta-
dionu Viktorie Žižkov. Městská plynárna zahájila 
provoz v roce 1847.

3.	Nad	kandelábrem	na	Hradčanském	náměstí	je	
socha	ženy	držící	erb	hlavního	města.

4.	Fotografie	kandelábru	v	Loretánské	ulici	zachytila	
i	pískovcový	podstavec,	ze	kterého	byla	sejmuta	
(možná	odcizena)	bronzová	deska	se	znakem	Prahy	a	
datováním.

ZAJíMAVosTI
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V roce 1867 došlo k velké rekonstrukci praž-
ského veřejného osvětlení. Vyhlášenou soutěž na 
rekonstrukci vyhrál architekt Alois Linsbauer.  
V průběhu rekonstrukce se Praha dočkala instala-
ce i kandelábrů s plynovými lucernami, o kterých 
bude podrobněji pojednáno v další části příspěv-
ku. Litinové stožáry plynového osvětlení a patrně  
i kovové prvky kandelábrů byly výrobkem sléváren 
knížete Viléma z Hanavy v komárově.

když byla v roce 1891 zahájena květnová Jubilej-
ní výstava sto let práce, svítily v Praze čtyři tisíce 
třicet čtyři plynových svítidel. Použití obloukových 
elektrických světel na Jubilejní výstavě prokázalo 
ve srovnání s plynovými lampami jejich značně 
vyšší svítivost. Plaménky nad plynovými hořáky 
nemohly svítivosti obloukovek konkurovat. 

ovšem plynové osvětlení v Praze zachránily dva 
aspekty: vyvinutí plynových punčošek (žárových 
čepiček) a existence centrálních zdrojů plynu. 
Plynová punčoška je v podstatě mezičlánek, který 
teplo uvolněné spalováním plynu účinněji převede 
na světelné záření, jde tudíž o náhradu plynového 
plamene plynovým žárovým světlem. Množství 
světla získané s použitím plynové punčošky bylo 
z počátku pětkrát a později až desetkrát větší oproti 
světlu z dosavadních luceren. Plynová punčoška 
vydržela svítit průměrně tisíc hodin, což odpovídá 
životnosti klasických elektrických žárovek.

Použití plynových punčošek v lampách pražské-
ho veřejného osvětlení si vyžádalo rekonstrukci 
stávajících luceren, jejich boční otevírání bylo na-
hrazeno otevíráním ze shora. Po roce 1891, kdy byly 
v městě rozmístěny první nové zdokonalené plynové 

lampy s punčoškami, započala výměna hořáků 
všech pražských plynových lamp. To, kromě zvětše-
ní svítivosti, umožnilo lampářům snadnou výměnu 
punčošek a přineslo vyšší stupeň technické stan-
dardizace pražského plynového osvětlení. Veřejné 
pražské plynové osvětlení dosáhlo vrcholu v roce 
1940 rekordním počtem devíti tisíc tři sta šedesáti 
dvou svítilen. V tomto období se ovšem v pražských 

5.	Řetězy	spojující	ramena	osvětlovacích	těles	se	stvolem	kandelábru	jsou	jen	ozdobami.

6.	Na	horní	části	kandelábru	v	Loretánské	ulici	jsou	
zřetelné	stopy	koroze	litiny.
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ulicích i jednotlivých areálech používalo plynové  
i elektrické osvětlení. Posledním objektem součas-
ného využití plynu a elektriky byl Mánesův most. 
oblouky mostu lemovaly žárovky a sochy třímající 
pochodně měly plynový plamen. Plynové osvětlení 
končí v Praze v roce 1985 elekrifikací posledních 
plynových svítilen na Malé straně a Hradčanech. 
na Malé straně je v této době rozsvěcovala a zha-
sínala lampářka pomocí známé dlouhé tyče. 

Elektrické	osvětlení	se	v	Praze	prosazovalo	
zvolna

Počátky elektrického světla nebyly lehké, jednou 
z příčin bylo, že každý objekt osvětlený elektric-
kým světlem musel mít vlastní malou elektrárnu. 
elektrárny byly vybavovány dynamem a ottovým 
plynovým motorem. První trvalé osvětlení s vyu-
žitím obloukovek realizoval Ing. František křižík 
ve stýblově knihkupectví na Václavském náměstí 
a v obchodu hodináře Hainze na staroměstském 
náměstí. 

Avšak v roce 2002 se plynové lampy v Praze 
znova objevují. společnosti eltodo a Pražská ply-
nárenská, a. s. začaly vracet plynové osvětlení do 
uliček starého Města a nahradily při tom svíti-
plyn zemním plynem. na konci roku 2010 již září 
v noci v Praze více než pět set plynových lamp 
téměř po celé královské cestě, kromě horního 
konce nerudovy ulice. Plynové lampy svítí také 
na staroměstském a Malém náměstí, na ovocném 
trhu a Malostranském náměstí. Při slavnostních 
příležitostech zažíhá lampy s pomocí proslulé 
dlouhé tyče lampář oblečený v historickém tmavě 
šedém kabátci s cylindrem na hlavě. V Praze byl 
také obnoven cech mistrů lampářů. Tyto akce, 
částečně nostalgické, z části reklamní a z části ur-
čené k podpoře turistického ruchu, jsou přijímány 
většinou souhlasně.

7.	Snímek	kandelábru	z	Dražického	náměstí	je	opět	bez	
pískovcového	podstavce.

8.	Detail	z	ramen	kandelábru	z	Dražického	náměstí.

9.	Hlavicí	kandelábru	na	Dražického	náměstí	
jsou	čtyři	sirény.

ZAJíMAVosTI
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Prvním městem s veřejným elektrickým osvět-
lením v čechách (a asi i v celém Rakousku-Uher-
sku) nebyla Praha ale Jindřichův Hradec a Písek. 
V Praze se první veřejné osvětlení obloukovými 
lampami objevilo v karlíně poblíž křižíkova pod-
niku. Hlavní ulice byly osvětleny obloukovkami a 
žárovkami. obloukové lampy svítily do 23. hodiny 
a poté celou noc žárovky. Z počátku byly použity 
prozatímní dřevěné sloupy o výšce osmnácti metrů. 
V roce 1894 byly obloukovky použity na Václavském 
náměstí. Litinové stožáry pro obloukové lampy 
dodávaly slévárny v komárově.

elektrické osvětlení v Praze s rozvojem elek-
trotechnického průmyslu měnilo světelné zdroje. 
Poslední obloukovky byly sejmuty v roce 1923 na 
dnešním náměstí Míru. Žárovky používané od 
roku 1895 zůstaly na stožárech ojediněle ještě 
na počátku třetího tisíciletí. V roce 1938 byly na 
Vypichu použity nízkotlaké sodíkové výbojky, ty 
zde vydržely do roku 1966. Za německé okupace 
se používala plynová světla a žárovky. Po druhé 
světové válce začala v roce 1952 další z moder-
nizací veřejného osvětlení použitím úspornějších 
lineárních zářivek. Rok 1959 přinesl ve větším 
rozsahu světlo rtut’ových výbojek a vysokotlaké 

výbojky na vysokých stožárech byly v roce 1974 
použity na staroměstském náměstí. o čtyři roky 
později jsou na Václavském náměstí instalovány 
první halogenidové výbojky. Převážně výbojkové 
osvětlení přetrvává ve veřejném osvětlení Prahy do 
současnosti. Změny světelných zdrojů doprovázely 
i změny tvarů stožárů.

Skvostné	pražské	kandelábry

kandelábr podle encyklopedií je stožár pro veřejné 
osvětlovací těleso, dřevený, kamenný, kovaný, liti-
nový ale i kombinovaný, často zdobený ornamen-
tálními nebo figurálními motivy. Výraz kandelábr 
je odvozen od latinského slova candela (svíce). První 
převážně mramorové kandelábry, byly používány 
v řecko-římské oblasti již ve druhém století před 
naším letopočtem. Převážně měly čtyři základní 
prvky – podstavec, vázu, stvol a hlavici. V šest-
náctém století (období renesance) byly oblíbeny 
jejich přibližné kopie. Počínaje osmnáctým století 
se podobné prvky začaly používat i v evropské 
architektuře.

Již uvedený architekt Alois Lindsbauer původně 
navrhl velké litinové kandelábry pro osm, šest a 
čtyři lucerny a ztvárnil je sochař eduard Veselý. 
osmi a šestiramenných kandelábrů bylo v Pra-
ze rozmístěno několik desítek. Šest jich stálo na 

10.	Celkový	pohled	na	levý	kandelábr	před	průčelím	
Rudolfina.

11.	Detail	hlavice	kandelábrů	před	Rudolfinem.
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Václavském náměstí v jeho podélné ose, čtyři byly 
na staroměstském náměstí přibližně uprostřed 
hlavních ulic, které do náměstí ústí a jeden na 
Malém náměstí. 

Do současnosti se zachovaly pouze dva osmira-
menné a jeden čtyřramenný kandelábr. První po-
zoruhodný litinový osmiramenný kandelábr s figu-
rální výzdobou stojí na Hradčanském náměstí (obr. 
1, 2, 3). Jeho výška je osm a půl metru a hmotnost 
pět tun. V roce 1985 byl upraven pro elektrické 
světlo, v roce 2006 prodělal zpětnou rekonstrukci 
na plyn. Druhý z osmiramenných kandelábrů stojí 
nedaleko v Loretánské ulici (obr. 4, 5, 6). čtyřra-

kandelábr na Hradčanském náměstí z roku 1864 
byl v roce 2009 restaurován a je ve velmi dobrém 
stavu. kandelábr v Loretánské ulici z roku 1867, 
byl restaurován v roce 1972 a jeho současný stav 
vyžaduje opravu. Litinové sochy na západní stra-
ně jsou silně zkorodované, kamenný podstavec je 
značně omšelý a zmizel z něho bronzový plastický 
znak města Prahy s datováním. kandelábr na 
Dražického náměstí zatím bezprostřední opravu 
nevyžaduje, i když nová protikorozní povrchová 
ochrana by mu prospěla (obr. 8). 

Dvojící kandelábrů jsou v Praze ozdobena prů-
čelí některých významných budov. Toto použití 
kandelábrů je zřejmě odezva antických zvyklostí 
situování dvou sloupů před průčelí chrámů. 

V předpolí národního muzea jsou dva před-
stavené kamenné kandelábry zakomponovány 
do ochranného zábradlí nástupní rampy. Jejich 
tvar v podstatě dodržuje výše uvedené schéma. 
Podstavec tvoří hranol, další částí je obelisk,  

menný kandelábr z roku 1867 se nachází na Malé 
straně na Dražického náměstí (obr. 7, 8, 9). kon-
cepcí odpovídají litinové pražské kandelábry antic-
kým vzorům. Mají kamenný podstavec, „vázu“ tvoří 
čtyři dívčí postavy a ramena se svítilnami (obr. 2 a 
5), štíhlý dlouhý stvol je podélně rýhovaný a hlavici 
tvoří na Hradčanském náměstí a v Loretánské ulici 
dívčí postava s tváří obrácenou k východu, držící 
erb Prahy (obr. 3). na Dražického náměstí je tvar 
podobný předchozím kandelábrům, hlavici netvo-
ří plastiky dívek ale čtyři mořské panny (obr. 9). 

12.	Jeden	ze	dvou	kandelábrů	před	Národním	
divadlem.

13.	Bronzový	reliéf	na	
podstavcích	kandelábrů	
před	Národním	divadlem	
směrem	na	Národní	třídu.

14.	Bronzový	reliéf	na	
podstavcích	kandelábrů	
před	Národním	divadlem	
směrem	k	budově	divadla.

15.	Ramena	kandelábrů	před	Národním	divadlem	
s	osvětlovacími	báněmi	a	korunkami.	
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na kterém jsou upevněna dvě zdobená litinová ra-
mena pro plynové lucerny a hlavici tvoří pozlacený 
krátký stožárek s malou makovicí a hvězdou. Ve 
výšce luceren je na přední i zadní straně obelisku 
bronzový reliéf českého lva ve skoku a nad ním 
císařská koruna. na zábradlí rampy a chodníku 

před čelní stranou národního muzea jsou ještě 
osazeny menší litinové stožárky opatřené po celé 
výšce rostlinným dekorem, na kterých je označeno 
místo výrobce – komárov. 

Před hlavním průčelím Rudolfina je dvojice kan-
delábrů navržená známým úspěšným pražským 
architektem Josefem Fantou (1856-1954), které 
jsou považovány za funkčně i tvarově úspěšné (obr. 
10). Jsou nejvyšší z pražských kandelábrů. Dva 
metry vysoké kamenné podstavce nesou litinové 
podélně rýhované pylony odlité v komárovských 
slévárnách. Dlouhý stvol je podélně rýhovaný, 
v jeho dolní části jsou nad sebou upevněny dvě 
kruhové mísy, horní mísa je menšího průměru. 
nad mísami nese dvakrát osm ramen s podpěra-
mi ozdobenými rostlinným dekorem stejně veliké 

16.	Detail	hlavice	kandelábrů	před	Národním	divadlem.	

17.	Celkový	pohled	na	jeden	ze	stožárků	u	Národního	
divadla.

18.	Detail	datování	na	spodní	části	stožárku	
u	Národního	divadla	–	první	část.

19.	Detail	datování	na	spodní	části	stožárku	
u	Národního	divadla	–	prostřední	část.

20.	Detail	datování	na	spodní	části	stožárku	
u	Národního	divadla	–	část	poslední.
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lucerny. Výška od země a průměry mís jsou navr-
ženy tak, aby lucerny dobře osvětlovaly schodiště 
k hlavnímu vchodu do klementina. nejvyšší částí 
kandelábru je socha anděla se vztyčenými křídly 
(obr. 11). Rudolfinum má ještě dva menší kan-
delábry v ulici 17. listopadu. na každém z těchto 
kandelábrů je pět luceren ve dvou výškách, které 
osvětlují boční schodiště vedoucí k portiku před 
vchodem do Dvořákovy síně. U spodní části hlídají 
kandelábry menší okřídlení lvi.

Architekt Josef Fanta navrhl též dva kandeláb-
ry před průčelím národního divadla (obr. 12, 13 
14, 15, 16). Zde použil méně obvyklé materiály a 
také nové světelné zdroje. Podstavec a dlouhý stvol 
tvaru mírně zkoseného komolého kužele jsou z leš-
těného mramoru. Podstavec je opásán kovovým 
plastickým reliéfem, na straně do ulice je český lev 
ve skoku (obr. 13), k divadlu erb Prahy (obr. 14). 
střední část stvolu nese čtyři litinová ramena, a 
na nich jsou matované skleněné báně s pozlace-
nými korunkami (obr. 15). Báně jsou již osazeny 
žárovkami – to umožnilo jejich výrazné zmenšení. 

21.	Osvětlovací	a	vlajkový	stožár	před	Vinohradským	
divadlem.	

22.	Detail	zavěšení	osvětlovacích	těles	na	stožár	před	
Vinohradským	divadlem.

23.	Osvětlovací	stožár	
na	mostu	Legií	kromě	
upevnění	konzol	
osvětlovacích	těles	
slouží	k	upevnění	vedení	
elektrického	proudu	
tramvajové	tratě.

24.	Konec	stožárů	na	
mostu	Legií	je	opatřen	
pozlaceným	českým	
královským	lvem	ve	
skoku.	

ZAJíMAVosTI
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stožárky jsou po celé délce zdobeny rostlinným 
dekorem a jsou podobné stožárkům u národního 
muzea. stožárek umístěný na nábřeží je opatřen 
bronzovou tabulkou s nápisem „PosTAVeno LéTA 
PánĚ 1891“ (obr. 18, 19, 20). Lze předpokládat, že 
jde také o odlitky z komárovských sléváren. Básník 
Jan neruda v jednom ze svých fejetonů kandelábry 
před národním divadlem velmi chválí. neodpustil si 
ovšem štiplavou poznámku, že kandelábry měly být 
před divadlem již při jeho slavnostním otevření.

I v předpolí Muzea hlavního města Prahy na 
Florenci se nachází pár kandelábrů. stojí u dolní 
části schodiště ke vstupním dveřím do muzea. 
kompozičně jsou řešeny podobně jako kandelábry 
před národním muzeem. kamenné podstavce tvoří 
hranoly čtvercového půdorysu, na podstavcích jsou 
další kamenné kvádry stejného půdorysu ozdobené 
římsami. Dalšími díly jsou obelisky a na nich jsou 
upevněny kované konzoly s rameny pro lucerny. 
Ramena podpírají podpory s rostlinnými orna-
menty, lucerny jsou replikami plynových luceren 
pražského vzoru, byly v nich ovšem osazeny již 
žárovky. na předních stranách konzol jsou malé 
oválné kartuše s delší svislou osou. V kartuších 

25.	Osvětlovací	stožáry	na	náměstí	Republiky.

26.	Detail	upevnění	světelných	bání	stožárů	
na	náměstí	Republiky.

nad stvolem je zdobená dvoudílná litinová hlavice 
s větší skleněnou bání, ukončenou opět pozlacenou 
korunou (obr. 16). Podle bočních stran budovy ná-
rodního divadla jsou ještě osazeny menší litinové 
stožárky, navržené patrně také J. Fantou (obr. 17). 

27.	Osvětlovací	stožáry	na	náměstí	Republiky	slouží	
také	k	zavěšení	košů	květinové	výzdoby.
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je plastický kovový a pozlacený malý znak Prahy. 
obelisk ukončený římskou nese kovovou hlavici a 
nad ní je žárovkové svítidlo s kulovou hlavou.

Další dvojici kandelábrů najdeme na spodní části 
schodiště z mostu Legií na střelecký ostrov. osvět-
luje schody ale je také ozdobou předpolí hlavní 
budovy střeleckého ostrova. Podstavce kandelábrů 
jsou součástí masivního ochranného kamenného 
zábradlí schodiště, též kamenné štíhlé stvoly mají 
tvar komolých mírně zkosených kuželů. Vršek hla-
vic ukončují skleněné báně elektrických světel. 

Další	zajímavosti	pražského	osvětlení	

Jediný osamocený kandelábr je označován za dílo 
ojedinělé, nejen v čechách ale i ve světě. Je to 
asi čtyři metry vysoké kubistické dílo z umělého 
kamene z roku 1913 a stojí nedaleko spodní části 
Václavského náměstí za prodejnou Bat’a, poblíž 
známé pražské restaurace U Pinkasů. Tvar svítidla 
na jeho hlavici naznačuje, že bylo určeno pro plyn. 
Podstavec kandelábru vytváří na přední části místo 

k posazení, na zadní části je upevněn menší plas-
tický bronzový znak hlavního města Prahy, který 
se podobá znaku z kandelábru na Hradčanském 
náměstí. Jako autor tohoto kandelábru byl dlouho 
v odborné literatuře uváděn známý architekt Josef 
Gočár (1880–1945), avšak kurátorka sbírky moder-
ního umění v národní galerii Ing. arch. Radomíra 
sedláková zjistila, že kandelábr zhotovila a dodala 
pražská firma Blecha a jeho projekt vypracoval 
architekt emil králíček. 

Za zajímavé objekty pražského osvětlení je nutno 
označit také některé historické, novější, dvou a více 
funkční i výjimečné osvětlovací stožáry. 

Dva stožáry, na kterých byly původně zavěše-
ny obloukové lampy, se zachovaly v horní části 
Malostranského náměstí. stožáry mají těsně nad 
dlažbou obtížně čitelné datování i výrobce: rok 
1884 a slévárny komárov. 

Ze stožárů sloužících dvěma funkcím si zaslouží 
uvést již nezachované pumpy veřejného vodovodu, 
na kterých byly upevněny svítilny. nacházely se na 
Vyšehradské třídě a v Josefově. 

28.	Osvětlení	na	Mariánském	náměstí	–	dva	stožáry	
s	pěti	báněmi	stojí	před	průčelím	budovy	magistrátu.

29.	Osvětlení	na	Mariánském	náměstí	–	vyšší	stožáry	
se	čtyřmi	báněmi	jsou	postaveny	po	obvodu	náměstí	a	
v	přilehlých	ulicích.

30.	Tato	fotografie	zachycuje	dva	prvky	osvětlení	
použitého	u	Hanavského	pavilonu	–	kandelábru		
u	schodiště	vstupu	do	pavilonu	a	konzolovou	lucernu	
na	stěně	pavilonu.

ZAJíMAVosTI
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stále používané jsou osvětlovací stožáry, které 
slouží také k zavěšení vlajek. Ty se nachází na 
náměstí Míru před Vinohradským divadlem (obr. 
21, 22) a v Zítkových sadech u ministerstva zdra-
votnictví. Běžnější jsou v Praze osvětlovací stožáry, 
na nichž je upevněno vrchní vedení elektrického 
proudu tramvajových tratí. 

Most svatopluka čecha byl prvním mostem, na 
kterém bylo použito elektrické osvětlení. Výtvarně 
zdařilé stožáry jsou navrženy pro více účelů: jsou 
na nich upevněny nosiče květinové výzdoby a 
kruhy v horní části byly určeny pro transparenty 
a třepetalky. 

Za konstrukčně a výtvarně velmi zdařilé jsou 
také označovány stožáry na mostu Legií (obr. 23). 
konec stožárů je opatřen pozlaceným českým 
královským lvem ve skoku (obr. 24), dekorativním 
prvkem často použitým na domovních vlajkových 
stožárech. 

ne vždy se návrhy osvětlení na mostech povedlo. 
Vysoké kandelábry na Mánesově mostu mají jednu 
lucernu na vrcholu. osvětlení komunikace bylo 
nedostatečné, zřejmě proto byly na sloupy upev-
něny dočasné doplňující lucerny s dostatečným 
světelným tokem. Tato doplňující tělesa byla však 
nevzhledná, proto na počátku šedesátých let dvacá-
tého století do svítilen na vrcholu sloupů umístnili 
výbojky s dostatečným světelným tokem a dočasná 
světla byla odstraněna. Ale na úpravě vrcholových 
luceren se dále pracovalo. Po třiceti letech do nich 
byly vloženy speciálně tvarované odrazné plochy, 
kterými bylo dosaženo zcela vyhovující osvětlení 
chodníků i vozovky. Ideový návrh tohoto řešení 
vypracoval profesor Ing. Jiří Habel, kandidát věd 
z elektrotechnické fakulty čVÚT. 

V podstatě nepřetržitá modernizace elektrické-
ho osvětlení hlavního města přinesla nové typy 
stožárů, osvětlovacích těles i doplnění funkcí 
stožárů. Lze to dokumentovat stožáry na náměstí 
Republiky (obr. 25, 26, 27) a osvětlovacích těles 
s bezpečnostními skly použitých na Mariánském 
náměstí (obr. 28, 29). stožáry podobného typu 
jsou na staroměstském náměstí, zde mají ovšem 
až osm ramen.

s veřejným osvětlením Prahy je natrvalo spo-
jen několikrát v předcházejícím textu jmenovaný 
podnik – železárny v komárově. Značné množství 
osvětlovacích stožárů malých, větších, nejvyšších i 
litinové skvostné kandelábry do současnosti pou-
žívané, dodaly do Prahy železárny knížete Hanav-
ského. Z těchto železáren je také dodána dominanta 
západní části Letenských sadů Hanavský pavilon. 

Budova pavilonu je kromě výplňového zdiva z litiny. 
Pavilon byl pro presentaci výrobků komárovských 
železáren určen jako exponát Zemské jubilejní 
výstavy v roce 1891. stál na Pražském výstavišti 
a jako dar Jeho Jasnosti knížete Viléma z Hanavy 
byl po skončení výstavy rozebrán a postaven v Le-
tenských sadech. Je to nejen trvalá vzpomínka na 
Zemskou jubilejní výstavu, ale i významná histo-
rická, umělecká a technická památka. schodiště  
z terasy pavilonu do restaurace jsou osvětleny pěk-
nými litinovými kandelábry se čtyřmi rameny pro 
skleněné osvětlovací kulové báně a jednou bání na 
vrcholu kandelábru a konzolovými světly (obr. 30). 
Terasa pavilonu je osvětlena stožárky (obr. 31).

(Při zpracování tohoto příspěvku byly použity 
některé údaje z knihy Ladislava Monzera „Osvětlení	
Prahy:	proměny	sedmi	století“	vydané	eLToDo/Fcc 
PUBLIc v roce 2003)

    Stanislav	Srnský
Autorkou fotografií je Jitka srnská.

31.	Detail	hlavice	stožárků	na	terase	Hanavského	
pavilonu.
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DíLo JAnA koTĚRy nA MIMoPRAŽskýcH HřBIToVecH 

III.čásT

Část	I:	Věstník	Klubu	Za	starou	Prahu	č.	3/2009

Část	II.	Věstník	Klubu	Za	starou	Prahu	č.	1/2011

Kotěrova	sepulkrální	tvorba	odráží	šíři	a	hloubku	věčného	tématu	spojenou	se	závažností	uchování	
paměti.	Vyjadřuje	jeho	cit	pro	formu	a	péči	o	detail.	Symboliku	tématu	v	kontinuitě	dějinných	aspektů	

přetavuje	do	niterného	vyjádření	Evropana	20.	století.	

kotěrovou ranou prací v roce jeho studijní italské 
cesty je náčrt hrobky pro rod baronů Mladotů ze 
solopisk v kosově Hoře (novotný o. 1958). Výsled-
ný geometrizovaný tvar průčelí a celkový koncept 
stavby zachovává původní myšlenku krypty, se 
střední chodbou a bočními loděmi pro umístění 
rakví. Mohutná segmentová klenba tvoří válcovou 
střechu vystupující nad část terénu hřbitova ( foto 
1). V interiéru se nachází jetelový mramorový kříž 
na vysokém žulovém soklu a nad vstupem letopo-
čet MDcccLXXXXVIII. Typ hrobky Mladotů se 
nápadně podobá hrobce Josefa Hellera na starém 
židovském hřbitově v kosově Hoře. obdobou je rov-
něž mladší hloubkový prostor krypty pod kostelem 
nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech 
(J. Plečnik). Použití výrazně tvarovaných nelíco-
vaných žulových kvádrů u obou hrobek v kosově 
Hoře navazuje na místní tradici architektury 
hospodářských staveb v 19. století. nepodařilo se 
však zjistit, zda byla realizována štuková výzdoba 
exteriéru hrobky Mladotů podle původního kotě-
rova návrhu.

Velkou ztrátou pro doložení kotěrovy sepulkrál-
ní tvorby je zánik secesní křížové nápisové stély  
u hrobu rodičů Aloise Jiráska z roku 1902 (AAnTM 
fond 21, Jan kotěra, položka č. 27). Jeho dílem je 
možné se potěšit zprostředkovaně na historické 
fotodokumentaci (foto 2). Díky ní lze také posoudit 
podíl spolupráce umělců st. suchardy a J. Gočára 
na mladší variantě křížové stély (1903) nad hrobem 
rodičů architekta Gočára v Lázních Bohdaneč 
(Lukeš Z. et al. 2010, foto 3).

kotěrova úprava trojdílné hrobky pro emanuela 
Greifa (foto 6), statkáře a čestného měšt’ana v Hos-
tomicích (†1910), respektuje historicky i umělecky 
cennou stélu signovanou „Platzer“ ( foto 7) a ozna-
čenou „in Prag  468/34“. stéla v tvarosloví Božích 
muk s křest’anskou symbolikou lásky, víry a naděje 
je zakomponována do celku hrobky a tvoří v pořadí 
druhé kotěrovo protopuristické řešení. Předchůd-
cem je hrobka Marie Hamerníkové (foto ve Věstníku 
klubu Za starou Prahu, číslo 1/ 2011) na hřbitově 
v Praze-Liboci (J. kotěra 1905). Druhotné umístě-
ní nápisových desek po stranách stély poškodilo 
hmotovou vyváženost krytí Greifovy hrobky.

Přátelství mezi architektem kotěrou a rodinou 
Mandelíků v kolíně se odráží ve svém tragickém 
aspektu v roce 1914, kdy náhle umírá mladý Arnošt 
Mandelík a kdy rodina žádá Jana kotěru o návrh 
náhrobku (AAnTM fond 21, Jan kotěra, položka 
č. 118). Plastika mladého muže s atributem pluhu 
a lipové ratolesti je M. Tyčem připisována Janu 
Štursovi (Tyč M. 2007, foto 8). Pro nový zámek 
o. a R. Mandelíků v Ratboři (1911–1913) a pro J. 
kotěru však navrhoval plastiku „oráče“ i Jaroslav 
Horejc (Zubíková – Jouza 2005). kotěrův náčrt 
hrobky datovaný 27. VII. 1915 (novotný o. 1958) 
se od realizace náhrobku liší, u plastiky se však 
atribut pluhu dá rozeznat. Miroslav Tyč uvádí prav-
děpodobné kotěrovo autorství i u hrobky Bernarda 
Mandelíka (1844–1910) nalézající se v blízkosti 
hrobu A. Mandelíka. Architektura je signována 
sochařem Janem Drobníkem (1876–1924), který 
měl s bratrem Václavem ateliér v kolíně-Zálabí (Tyč 
M. 2007), a který na AVU studoval u profesora J. 
V. Myslbeka.

nedaleko hrobky B. Mandelíka je architektonic-
ky významná stěnová stéla rodiny koblerů (foto 9) 
odkazující k tvorbě Jana kotěry a k architektuře 
jeho rodinné hrobky (1909) na Vinohradském 
hřbitově v Praze (foto ve Věstníku klubu za starou 
Prahu číslo 1/2011).

Portálová stéla pro Zikmunda Feldmanna ( foto 
10) a in memoriam pro otu a Růženu Reichovy 
na novém židovském hřbitově v kolíně (J. kotěra 
1921 – AAnTM fond 21, Jan kotěra, položka č. 157) 
má v realizované variantě kubizující krystalickou 
formu. svoji tvarovou analogii v kotěrově návrhu 
mobiliáře (skříní) Štencovy vily ve Všenorech z roku 
1922 (novotný o. 1958). signatura na náhrobku 
nám zanechala jméno vynikajícího kameníka s. 
spiry.

Blízký kontakt mezi J. kotěrou a známou kul-
turní osobností J. Laichterem (1858–1946) vyústil 
v návrh rodinné hrobky v Dobrušce (Horák J. 1935, 
foto 11). kotěrova kolorovaná kresba hrobky je 
z roku 1920 (novotný o. 1958, foto 12). kótovaný 
a realizovaný plán ( foto 13), datovaný J. kotěrou 
v Praze 6. května 1920, je uložen ve fotoarchívu 
národního památkového ústavu v hl. m. Praze. 
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kotěrovo pozdní funkcionalistické sepulkrální dílo 
v Dobrušce má rozměr velkého architekta, který 
neopustil své krédo organického spojení architek-
tury se sochařským uměním. Lze jen litovat, že 
funkce urnových nik nebyla naplněna a pro umís-
tění nápisových desek byl zvolen monumentální 
lichoběžníkový štít stavby. Rozmístění nápisových 
desek do sloupců porušuje původní záměr archi-
tekta zdůrazňující horizontalitu díla.

osud kotěrovy sepulkrální tvorby je ve své 
materiální podstatě ohrožen stejně jako osud 

umělecko-řemeslné vybavenosti náhrobků. Jedné 
z autorek tohoto příspěvku, D. Březinové, se poda-
řilo zachránit část náhrobku Marie Štěpánkové na 
olšanských hřbitovech v Praze (foto i s popisným 
textem bylo publikováno ve Věstníku klubu za 
starou Prahu č. 3/2009). Bronzová plastika byla 
odříznuta od soklu náhrobku se záměrem odcizit 
ji. Byla však zachráněna a deponována na správě 
pražských hřbitovů.

   Drahomíra	Březinová
Jana	Růžičková

Barbora	Dudíková	Schulmannová

Foto 1 
hrobka rodiny mladotů ze solopisk, 
1898
Vysoký sokl hrobky z bosované sedl-
čanské žuly. Portál a chrliče na střeše 
hrobky jsou z leštěné sedlčanské žuly. 
návrh hrobky pochází z rané kotěrovy 
tvorby jako výraz poděkování Janu Mla-
dotovi ze solopisk za finanční podporu 
na studiích.

hřbitov v Kosově hoře.
Foto	B.	Dudíková	Schulmannová

Foto 2
josef jirásek, 1902
vincencie jirásková
náhrobek objednal u J. kotěry spisovatel A. Jirá-
sek pro své rodiče. Hrob se nacházel o jedno pole 
výše od hrobu jejich syna. Postupně však chátral, 
vysoký náhrobek se zřítil a rozlomil se na několik 
kusů. k opravě nedošlo a torzo stély bylo odvezeno 
neznámo kam. stéla byla vytvořena z hořického 
pískovce. kotěra tak navázal na tradici křížových 
stél, kde je ve středu kříže hlava krista (autor reli-
éfu stanislav sucharda). na pomníku pod jmény 
rodičů byl nápis: “celým srdcem žili dětem svým. 
Bůh odplat’ jim všechnu lásku, věrnou starost  
i klopotu.“ Jan kotěra navrhl i písmo, kovovou 
mříž a zahradní úpravu.

hřbitov v hronově. 
Za poskytnutí informací a dobové fotografie 

náhrobku od Antonína Fuchse (1874–1940) patří 
náš dík panu Mgr. Borisi ekrtovi, odbornému 
pracovníku Regionálního muzea v náchodě.
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Foto 3

detail křížové stély rodičů architekta josefa 
Gočára na hřbitově v lázních Bohdaneč
Foto	J.	Růžičková

Foto 5

Původní Kotěrův 
později nerealizovaný 
návrh landsbergerovy 
hrobky z r. 1904  
(novotný o. 1958, 
obr. 134, katalogové 
číslo 39 (AAnTM)).

Foto 4

rodina landsbergerova, 1904
J. Landsberger, † 1903
A. Landsberger, † 1914
Monumentální hrobka z černého gabra nebo černé švéd-
ské žuly (z fotografie nelze přesně určit). nápis ozdoben 
jemným bronzovým rámem. Architektura hrobky rozvíjí 
návrh na kotěrově skice z r. 1911 (novotný o. 1958, obr. 
135). 

sig.: Jan kotěra Prag.

kamenické práce: Willert. eger L. (?)

židovský hřbitov ve Frýdku-místku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:Fr%c3%BD-
dek,_%c5%Beidovsk%c3%BD_h%c5%99bitov,_Land-
sberger_01.jpg
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Foto 6

rodina Greifova, 1918
Původní náhrobek z druhé 
poloviny 19. století je z kří-
dového pískovce. Plastická 
výzdoba pochází z praž-
ské dílny sochaře Platzera.  
J. kotěra navrhl pro počet-
nou rodinu hostomických 
statkářů trojdílnou hrobku, 
kterou umístil před původ-
ní náhrobek. spodní část 
je ze světle šedé broušené 
žuly domácí provenience, 
středová vrchní krycí s vy-
leštěným křížem je z kře-
menného dioritu. V 60. 
letech minulého století byly 
po stranách hrobky osa-
zeny dvě nápisové desky 
z leštěného šluknovského 

Foto 8

arnošt mandelík, 1915

1877–1914
Vysoká stéla hrobky s předsazeným podstavcem 
a sochou klečícího mladíka u nohou s pluhem. 
celý náhrobek, včetně sochy, je z organodetri-
tického vápence, pravděpodobně z kutnohorska. 
Přítomnost figurální plastiky na židovském 
náhrobku je neobvyklá.

nový židovský hřbitov v Kolíně. 
Foto	B.	Dudíková	Schulmannová

syenitu.

signatura autora ani kameníka nebyla zjištěna

hřbitov v hostomicích.
Foto	J.	Růžičková

Foto 7

náhrobek z 19. stol. se signaturou Platzer. Detail.

Foto	J.	Růžičková
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Foto 9

rodina Koblerova, 
1915
FM. Jaroslav kobler, 
1882 –1915

Foto 10

zikmund Feldmann, 1921

1855–1917
Známý průmyslník, přezdí-
vaný „kolínský Bat’a“.
Z původních tří návrhů byl 
realizovaný kotěrův návrh 
z roku 1921. 
náhrobek je z černého gabra 
cizí provenience.

kamenické práce: s. spira

nový židovský hřbitov 
v Kolíně.
Foto	B.	Dudíková	Schulman-
nová

stéla z broušené mrákotínské žuly. nápisové desky z leštěného černého gabra 
cizí provenience. Busta mladého muže (nesignovaná) z bílého carrarského mra-
moru.

Autor hrobky: J. kotěra (?), sign. není uvedena.

kamenické práce: Prskavec, Ml. Boleslav

nový židovský hřbitov v Kolíně.
Foto	B.	Dudíková	Schulmannová
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Foto 11

rodina laichterova, 
1920

Hrobka má plášt’ převážně z umělého kamene, pouze její sokl je z hrubě přitesa-
ných kvádříků místních křídových pískovců, horizontální římsy jsou vápencové. 
střed hrobky zdobí bronzový reliéf „Poutník a smrt“ od sochaře Aloise kalvody 
(signováno). Pod reliéfem je na tmavé skleněné desce nápis „František Laichter, 
pekař a bývalý starosta 1828 –1897, Marie Laichterová, manželka 1829 –1898. Žili 
a pracovali na roli Boží. Věřili v dobro, v lásku a spravedlnost. A tak odešli.“
Po stranách nápisové desky jsou půlkruhové niky, v horní části hrobky pak 
skleněné nápisové desky dalších členů rodiny. J. kotěra navrhl okolo hrobky a 
vpředu kovovou mřížku.

hřbitov v dobrušce. 

Foto 12

návrh laichterovy 
hrobky 

z roku 1920.

Foto	V.	Hetflejš
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Foto 13

Plán hrobky se signaturou j. Kotěry z roku 1920.
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: ZA STAROU PRAHU :

INdUSTRIáLNÍ ROmANTIKA POLOvINy 19. STOLeTÍ

NOVá  
„VáclAVSká“ 
POHřebNí  
legeNdA

dne 21. prosince 2011 se 
Pražané loučili v početném 
smutečním průvodu se zesnulým 
prezidentem Václavem Havlem. 
Na konci karlova mostu pod 
Juditinou věží se vůz vezoucí 
rakev nečekaně stočil.  
Aniž došlo k jakémukoliv 
doteku či kontaktu s domem,  
v knihkupectví klubu Za starou 
Prahu v tu chvíli popadaly knihy 
z poliček. 

Také Vás zdravíme, 
pane prezidente!

Foto jan Bečka
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