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PROGRAM KLUBU 
NA II. POLOLETÍ 1997 

HOVORY O PRAZE 
Pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Obvodní knihovnou Prahy 5 
v Národním domě na Smíchově, náměstí 14. října 16, vždy v pondělí od 18 hodin. 

255. 22. září 
Cáchy a Praha v historických souvislostech 
Věra Blažková 

256. 20. října 
Praha a staré Řecko 
Tyrš, Machar a prof. Šťastný o Řecku 
Prof. PhDr. Radislav Hošek 

257. 17. listopadu 
Staroměstský kostel sv. Michala očima staletí 
(podle archeologických výzkumů) 
PhDr. Václav Huml, CSc. 

258. 15. prosince 
Aktuality Klubu Za starou Prahu 
Informují členové domácí rady Klubu 

VYCHÁZKY - PODZIM 1997 
Vycházky se konají vždy v sobotu ve 14,30 hod. 

27.Z0Í 
Královská cesta a okolí 
Vycházku vede Antonín Havlík 
sraz: stanic e tramvaje č. 22 Pražský hrad 

18. října 
Smíchovské nábřeží Vltavy 
Vycházku vede PhDr. Miloš Pistorius 
sraz: stanice metra Anděl, východ u křižovatky Anděl 



Zprávy Klubu 
Za starou Prahu 

2/97 
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Od roku 1927, tedy již celých 70 let, sídlí Klub Za starou Prahu 
v Juditině věži u Karlova mostu. 

Podrobnou historii všech sídel Klubu představil článek Františka Petrouška Cesta 
Klubu Za starou Prahu do Juditiny Malostranské mostecké véie, který vyšel v klu-
bovních Zprávách roku 1985. 
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NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
PAMÁTKOVÉ TEORIE I PRAXE 

Dobroslav Líbal 

Již uskutečněné i hrozící zásahy do prostředí pražské památkové rezervace 
dokládají tragicky , ž e obrann é možnost i památkov é péč e jsou nedostatečn é 
a vykazují značné mezery. Zamyslel jsem se nad touto skutečností a  prostudo-
val jsem příslušn é parti e památkovéh o zákona . Uvědomi l jsem si , ž e úpln ě 
postrádají základní principy realizac e ochrany, o  něž by se mohla památkové 
praxe spolehliv ě opírat . Čast o s e zdůrazňuje , že každ ý památkov ý přípa d j e 
svým způsobem jedinečný, takž e tu nejsou nic platné syntetické , zobecňujíc í 
principy. Tento názor je rozhodně naprosto nesprávný. V rámci Státního ústa-
vu pro rekonstrukci památkových měst a objektů jsme si byli od samého počát-
ku vědom i těcht o nedostak ů a  vyvolal i u  vyššíc h orgán ů podvakrát e zadán í 
úkolu Metodik y rekonstrukc í v  urbanismu i  v  rámci úlo h architektonických . 
Oba úkoly byly zpracovány a odevzdány. Bohužel, nepochybně vlivem reorga-
nizací a  nakone c i  zrušen í zadavatelů , neopustil y uveden é prác e ohru h 
SÚRPMO. 

Při každ é příležitost i jse m usilova l o  to , ab y byl y formulován y „zásad y 
památkové péče" obecně zmiňované v rámci prvního památkového zákona, ale 
bez úspěchu. S touto problematikou jsem se setkal znovu v rámci cyklu před-
nášek k současným problémům péče o památky, pořádaným Václavem Pilzem 
ve Státním ústav u památkov é péče . By l jsem mim o jiné pověře n přednáško u 
„Teorie památkov é péče" . Pokusi l jse m s e př i t é příležitost i formulova t 
v i l bodec h hlavní principy, o něž by se měla opírat památková teorie i praxe. 
Uvádím je zde ve stejném pořadí, v jakém byly již mnou formulovány. 

1. PRINCIP PŘEDNOSTI 

Architektonická památka i chráněný soubor nesmí být ve svém prostředí 
potlačovány a znehodnocovány novodobou zástavbou. 

Ve Francii řeš í tut o otázku památkov ý záko n ministr a Malraux , u  nás §  17 
památkového zákona. Praktický výsledek však dokládá výstavba v proluce Myslbek 
v prostředí Ovocného trhu a v blízkém sousedství dvou národních kulturních pamá-
tek, Stavovského divadla a Karolina. 
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2. ZÁSADA TRVÁNI BEZ ČASOVÉHO OMEZENI 

Tento princip je základní m postuláte m památkov é péč e a  netřeba s e s  ním 
podrobněji zabývat. Jisté znepokojení v nejnovější době by mohlo vyvolat oživová-
ní dnes již zpuchřelých zásad Rieglových. 

3. PRINCIP KOMPLEXNOSTI ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ 

Památkově chráněná architektura musí být plně respektována jakožto člá-
nek určitého urbanistického souboru. Současně lze tuto zásadu vztahovat i na 
ochranu jednotlivé architektury se všemi jejími konstrukcemi, dispozicí, vyba-
vením i detaily. 

4. PRINCIP URBANISTICKÉ NADŘAZENOSTI 

Jeho obsahem je požadavek respektování urbanistických komponentů, 
panoramatu, siluety, půdorysné osnovy sídla, stavebních čar ulic a náměstí, 
výškového historického horizontu, tvaru střech a dalších skutečností, jež 
společně podmiňují urbanistickou krásu a působivost našich historických 
sídel. 

Vzpomínám při t é příležitosti marn ý boj proti ojedinělému věžovému domu 
v Kutné Hoře Na Náměti, proti nové typizované zástavbě u sv. Michala v Chrudimi 
a na vcelku částečně úspěšný boj proti čtyřposchoďovému objektu po západní stra-
ně náměstí v Domažlicích. Bylo by možno uvésti bezpočtu příkladů. 

5. PRINCIP UPLATŇOVÁNI ADEKVÁTNÍCH KONSTRUKCI 
A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PŘI OBNOVĚ HISTORICKÝCH 
BUDOV 

Je známo, že staré a nové stavební materiály společně neharmonují. Je opti-
mální použít při obnově historických budov materiálu jim odpovídajícího, zejména 
též v přiměřené kvalitě. To platí v zásadě i o vkládaných konstrukcích. V tomto pří-
padě může ovšem nastat situace, kdy se vážně narušená stabilita neobejde bez vlo-
žení konstrukcí novodobých. Třeba při tom důsledně dbát, aby se staré konstrukce 
nepřetěžovaly. 

6. PRINCIP PŘIMĚŘENOSTI FUNKČNÍHO ZATÍŽENÍ BUDOVY 

Vztahují se k němu §§ 9 a 11 památkového zákona. Je to jeden z nejdůležitějších 
principů památkové péče, který bývá snad nejčastěji porušován. Jsou tu dvě zásadní 
nebezpečí. Předimenzování, přetížení jinak z památkového hlediska vhodným využi-
tím a za druhé zcela nebo zčásti využití nevhodné. Památkový boj je nejčastěji kom-
plikován dobře míněnou snahou objekt často ve velmi špatném stavu zachránit i za 
podmínek méně vhodného využití, což zpravidla podmiňuje pronikavější zásahy. 
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Tento princip vyžaduje mimořádnou zodpovědnost od projektantů architektů, 
aby podle svého svědomí investora na příslušnou závadnost jeho požadavků upo-
zornili a nepodřídili se jeho případným tlakům. Přetížení či nevhodná funkce jsou 
při tom jedním z největších nebezpečí pro dobrou budoucnost stavebních pamá-
tek. 

7. PRINCIP VÝVOJOVÉ UZAVŘENOSTI V ARCHITEKTUŘE 
IV URBANISMU 

Je to nejdůležitější princip celé památkové péče. Znamená to, že památkově 
chráněný objekt je zásadně vývojově uzavřen. Nepřipouští s e u něho další pře-
stavby, jež by zeslabily č i porušily jeho památkově-architektonickou podstatu . 
Proces proměny, který probíhal od samého vzniku příslušné stavby napříč stale-
tími a různými slohovými obdobími, je definitivně ukončen. Je to samozřejmé, 
neboť opačná tendence je v základním rozporu s institucí památkové péče vůbec. 
Památka je chráněna k určitému datu jako výsledek jedné a zpravidla více sta-
vebních proměn s tím, aby tato proměna již dále nepokračovala. Znamenalo by 
to totiž doslova torpédování základního smyslu památkové péče. Tento princip 
současně podstatně zeslabuj e možnosti uplatněn í moderníc h architektonickýc h 
zásahů. 

Základní podmínkou je tu ovšem dobrá znalost dosavadního architektonické-
ho vývoje. Princip uzavřenosti totiž samozřejmě nevylučuje odstranění předcho-
zích zásahů, jež památku znehodnocovaly, případně doplnění prvků, bez výtvar-
ného programu , mechanick y porušených . Rozhodujíc í význa m t u m á program 
všestranného uplatněn í a  současně respektován í autenticit y v  nejširším smyslu 
slova. 

Nelze ovšem zapomenout, že se vývoj architektur pohybuje ve dvou sférách, 
kulturní a civilizační. V kulturní sféře se musí aplikovat bezpodmínečná vývojo-
vá uzavřenost. Odchylná je situace ve sféře civilizační, v jejímž rámci je nutno 
historické architektury přizpůsobi t základním požadavkům soudobého standartu. 
Mám na mysli především sanitární zařízení a vytápění. Potřebné stavební zásahy 
musí ovšem maximálně respektovat hodnotovou podstatu dotčené architektury. 

Princip uzavřenosti je možno přiměřeným způsobem uplatnit i v poloze urba-
nistické. V tomto směru lze poukázat na klady projektové praxe tzv. asanačních, 
později podrobnýc h územníc h plánů , zpracovávanýc h kvalitním i urbanist y 
SÚRPMO, kteří vesměs plně respektovali všechny historické urbanistické kom-
ponenty dotyčné lokality. V tomto směru prožíváme bohužel období určité stag-
nace, kdy dávno již vypracovaná hlediska nejsou plně respektována. Prokazují to 
bohužel některé příklady pražské. Zcela se zapomíná, že urbanismus v prostředí 
již existující, notabene hodnotné zástavby má především povinnost řešit vzájem-
né vztahy s  plným respektování m všec h hodno t dosavadníh o vývoje . V  tomto 
směru stoj í pře d nám i mimořádn ě závažn ý úko l doslov a dobý t nepochopiteln ě 
ztracené pozice na poli urbanismu historických sídel. 
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8. PRINCIP PŘIMĚŘENOSTI 

Každá historická architektura má svůj specifický charakter, podmíněný 
nejen jejím stavebním vývojem, ale i proveniencí společenskou. Znamená to, že 
při novodobých úpravách by se měl zachovat tento celkový charakter, nepovy-
šovat dotyčnou architekturu do jiné „společenské" úrovně, než kam po staletí 
patřila. 

9. PRINCIP HODNOTY ARCHITEKTONICKÉHO DÍLA 

Jsem přesvědčen, že princip ochrany architektonické individuality se nemůže 
vztahovat pouze na díla architektů žijících, případně na možnosti vystoupení jejich 
dědiců, ale platí obecně, bez ohledu na dobu, jež od tvorby díla uplynula. Opačná 
představa je totiž zcela nesmyslná. Úlohu architektonických autorů či jejich dědiců 
musí převzít orgány památkové péče. Platí to pochopitelně nejen u uměleckých pro-
jevů, jejichž autory známe, ale i u děl anonymních. Je to ostatně nejen povinnost 
památkářů, ale dle mého názoru samotnýc h architektů , kteř í by měl i přednostně 
respektovat a obhajovat výsledky práce svých předchůdců. 

10. PRINCIP OBECNÉ PLATNOSTI PAMÁTKOVÉHO ZÁKONA 
A VŠECH DALŠÍCH NOREM V OBORU OCHRANY PAMÁTEK 

Píši o  problému , kter ý vlastn ě právn ě vůbe c neexistuje . U  všech ostatníc h 
zákonných norem je totiž samozřejmé, že platí pro všechny občany i státní a samo-
správné orgány. Jen v případě památkové péče se vytvořila realita, že památkový 
zákon plat í pouz e pro památkáře . Úplně s e zapomíná, ž e je závazn ý s e stejnou 
intenzitou pro všechny orgány řízení, včetně jeho občanských účastníků. Z tohoto 
hlediska jsou vlastně všechny studie, návrhy a záměry, pokud porušují nebo směřu-
jí k  porušení památkovéh o zákona , nezákonné . Tuto právně nesmyslnou situac i 
nutno kategoricky vymýtit. 

11. PRINCIP PREVALENCE PAMÁTKOVÝCH NOREM 

Přiznávám, že tento princip je za dnešní situace hudbou budoucnosti. Jeho napl-
nění odpovídá stěžejnímu významu kulturních památek pro náš stát i národ v nej-
širším slov a smyslu . Uveden ý princi p naznačuje , že zákonné norm y a  zejména 
jejich aplikac e b y měl y odpovída t evropskému , b a světovém u význam u našic h 
památkových hodnot. Věřím, že neuplyne již dlouhá doba, kdy uvedený princip zví-
tězí s konečnou platností, že ochrana památek nebude zatlačována do jakési okrajo-
vé polohy, ale bude čestnou povinností všech. 
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Bez památkových principů a zásad, formulovaných, přijatých a respektovaných, se může 
zopakovat situace z prvního desetiletí tohoto století, kdy hodnota rozšíření ulice pro pohod-
lí moderní dopravy byla nadřazena hodnotě unikátního třípodlažního románského domu. 

Torzo románského jádra domu čp. 16 na Starém Městě v blízkosti kostela 
sv. Mikuláše, odhalené roku 1908 a zbořené roku 1911. Foto: Muzeum hlav. města Prahy. 



12 ČLÁNKY, ZAJÍMAVOSTI, NÁZORY KLUBU 

TRAUTMANNSDORFSKÝ PALÁC 
ZÁMĚR NÁSTAVBY A REKONSTRUKCE 

Josef Hyder 

Novým majitele m Trautmannsdorfskéh o palác e čp . 159- 1 na Mariánské m 
náměstí se stala finanční společnost Expandia a v získaném paláci zamýšlí vybu-
dovat svoji podnikatelskou centrálu i za předem známých skutečností, že palác je 
jako umělecko-historická kulturn í památka chráněný a stávající užitkové plochy 
jsou pro funkční využití zamýšlené novým majitelem nedostačující. 

Po vyhlášeném konkurzním řízení byl jako projektant zvažované přestavby 
vybrán architekt Petr Bílek, autor úspěšných zahraničních realizací. Díky jeho las-
kavosti byli členové Klubu za místě seznámeni se stavem paláce a studií zamýš-
lené přestavby. Předložená studie byla formálně a graficky náročně zpracována, 
ale navržené přídatné funkce a objemy pro zamýšlených 18 0 administrativních 
pracovníků by zcela potlačily, zvláště v interiérové části, dosavadní klasicizující 
charakter paláce a vybudováním dvou dalších provozních podlaží v nových zvy-
šovaných krovech by přetížily uměřenou kapacitu této dané historické dispozice. 

Vědomi si vážnosti tohoto zamýšleného investičního záměru, vyjádřili jsme 
stanovisko Klub u v  dopise z  7. března t.r . adresované starostov i městsk é část i 
Praha 1 , ing. Janu BUrgermeisterovi. 

Současný Trautmannsdorfský palá c vznika l postupným i přestavbam i a  pří-
stavbami od svých středověkých počátků (prvně je připomínán r . 1440 ) a mini-
málně z  tét o dob y j e dochován o zjištěn é gotick é zdiv o v e sklepec h paláce ; 
v jakém rozsahu, včetně kamenických článků, jsou případně uchovány středově-
ké relikty ve zdivu nadzemním, může ověřit pouze podrobný sondážní průzkum, 
obdobně jako již přinesl své výsledky průzkum archeologický. 

Současná barokní palácov á konfigurace je připisován a G . Santinimu. Palác 
získává rok u 180 4 hrab ě z  Trautmannsdorf u koup í o d knížet e Collored o -
- Mannsfelda a poté je klasicistně přestavěn. V roce 184 2 se provádí další větší 
rekonstrukce, v  zadním trakt u je postaven o schodiště , vznikaj í nové místnost i 
v prvním patře a je zrušen věžní altán. V roce 1879 byla zvýšena křídla o 1,5 m do 
Mariánského náměstí a Seminářské ulice a v této době vznikly i nové krovy. Na 
samém konci 19 . století byl palác adaptován na činžovní dům. 

Touto histori í nelz e přirozen ě považova t stavebn í vývo j paláce z a striktně 
uzavřený a  neměnný , zvlášt ě kdy ž posledn í sta v využit í neby l tohot o objektu 
důstojný. 

Za současnéh o stavebníh o stav u vša k zásadn í rekonstrukc e nen í nezbytná . 
Pokud by k ní mělo dojít, měla by být základní nosnou ideo u snah a o posílení 
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někdejší palácové integrity a  jí odpovídajíc í nová funkce využití v úzké návaz-
nosti na okolní prostředí. Připomeňme, že palác stojí na okraji intaktní historické 
zástavby, je bezprostředn ě obklopen budovam i s  významným společensko-kul -
turním určení m (Klementinum , Clam-Gallasů v palác , Městsk á knihovna , 
Magistrát hlav. města Prahy) a přilehlá Husova a Karlova ulice je nejdůležitější 
pěší turisticko u spojnic í mez i Staroměstský m náměstím , Karlový m moste m 
a Pražským hradem. Tato část úzkých středověkých uliček by měla být v budouc-
nu zbavena automobilového provozu - mimo obsluhy vyhražené v nočních a čas-
ných hodinách tak, jak je tomu v historických částech západních měst. Je proto 
absurdní myšlenk a budován í několik a desíte k podzemníc h garáž í s  nájezd y 
z těchto úzkých jednosměrných uliček, zvláště za situace, když je v blízkosti sta-
nice pražské podzemní dráhy (Staroměstská). 

Rovněž vnější objemové urbanistické vztahy by měly být pečlivě zvažovány, 
zvláště za skutečnosti , kdy nižš í hmota Trautmannsdorfského paláce ve vztahu 
k monumentálně převýšeným sousedním budovám Klementina a Clam-Gallasova 
paláce působí rytmicky neobyčejně příznivě. 

Členové Klubu netají své obavy z ideové krize legislativní ochrany pražské 
památkové rezervace, která získala ocenění světovou kulturní veřejností a ochran-
ný štít jako světově chráněná památka UNESCO! 

Stále znovu se nabízí otázka, jak je možné , že po více než stoletém vývoji 
a prezentaci památkové ochrany Prahy může dojít k situaci, že objekt takového 
historického a  urbanistického významu , jakým Trautmannsdorfský palác beze-
sporu je, můž e být vybrá n jako budouc í centrál a finančníh o byznysu, ačkoli v 
zamýšlenému využití nedostačují jeho potřebné plochy, takže investor prosazuje 
násilné zvětšení objemů jako jediné možné investorsko-provozní řešení . Mějme 
stále na paměti, že takto byly prosazeny naddimenzované hmoty nové zástavby 
na Petrském náměstí, v proluce Myslbek mezi Příkopy a Ovocným trhem a stej-
ně jsou prosazován y i  v připravované realizaci hotel u Four Seasons na Alšově 
nábřeží. 

Nelze zapomenout ani na prosazenou necitlivou rekonstrukci Vratislavského 
paláce na Tržišti na Malé Straně, kdy za oběť podnikatelské ekonomii padly četné 
originální detaily paláce. 

Z naší zkušenosti posledních le t vyplývá, že mnohé podnikatelské subjekty 
vyhledávají nízkopodlažní domy ve vyšší zástavbě centrální části Prahy, bez ohle-
du na jejich historickou hodnotu, jako potenciální parcely spekulativních mnoho-
podlažních novostaveb . Pr o ciz í podnikatele , motivovan é jediným cíle m zisk u 
a nemajíc í vztah k  historické Praze , je tent o postoj snad vysvětlitelný , al e žel , 
nacházejí podporu i mezi našimi lidmi, u nichž solventnost zahraničních investo-
rů často vzbuzuje větší respekt než památkové kvality Prahy. 

Spekulační hodnotový posun nadřazující cenu pozemku hodnotě vlastní his-
torické stavby se stává záporným a destruktivním motivem zvláště nových vlast-
níků be z hlubšíc h vztah ů k  získaným budovám , jejichž údržb a a  existence je 
ohrožena. 
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NEBEZPEČNÝ ÚTOK 
NA CENTRÁLNÍ PAMÁTKOVOU OBLAST 
STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO 

Dobroslav Ubal 

Podnětem k  této noticce je devastujíc í studie Trautmannsdorfského paláce 
čp. 159-1 po jižní straně Mariánského náměstí, odděleného ulicí Seminářskou od 
monumentálního souboru Klementina a ulicí Husovou od Clam-Gallasova palá-
ce. Trautmannsdorfský palá c tvoř í součás t celkov ě dochovanéh o historickéh o 
bloku Staréh o Města , jeho ž počátk y sahaj í nazpě t a ž d o slohovéh o obdob í 
románského. V domě čp. 165- 1 v ulici Karlově se zachoval jeden z  nezajíma-
vějších pražských románských domů. Doklady románské zástavby byly zjištěny 
i v dalších objektech. 

Pohled na vyhodnocovací plán Starého Města naznačuje, že po zásazích asa-
nace a následných velkých přestavbách se rozsah historické zástavby oboustran-
ně, od severu i od jihu, zúžil na relativně neširoký pás od Prašné brány ke Karlovu 
mostu. Jeho hlavní osu tvoř í ulice Celetná, jižní okraj Staroměstského náměst í 
a ulice Karlova. Vně této oblasti kompaktní historické zástavby, narušené ovšem 
dílčími vlomy, zejména v ulici Celetné a Karlově, vyskytuje se sice řada význam-
ných historických objektů a souborů, jsou však již obklopeny novější zástavbou. 
Trautmannsdorfský palác je situován na severním okraji tohoto území, které před-
stavuje jen menší část kdysi velkolepé kompaktní historické zástavby staroměst-
ské a vyžaduje proto vysoce kvalifikovaný památkový zájem. V daném případě 
ostatně mají památkáři usnadněnou situaci ustanoveními §§ 9 a 11 památkového 
zákona, jež s e vztahuj í n a způso b využit í historickýc h staveb . Ji ž z  pouhéh o 
pohledu na mně nepochopitelnou studii přestavby paláce je zřejmé, že podmínky 
pro vhodné využití historických budo v zde chybí zásadním způsobem. Nebudu 
studii blíž e analyzovat . Toli k je vša k jisto, ž e představuje hloubením nádvoř í 
a novým zatěžováním konstrukcí vnitřního obvodového zdiva paláce vážné ohro-
žení jeho samotné existence. 

Památková péče má přece absolutní povinnost nespokojit se s údaji studie, které 
mohou působit na první pohled méně nebezpečně, ale zamyslet se nad budoucími 
důsledky následné realizace. V rámci uvedené centrální oblasti staroměstské je dle 
mého názoru zcela vyloučeno hloubení garáží. Naruší se tím skladba podloží, jež se 
nezbytně projeví negativně i v rámci sousedních historických domů. Připomínám, 
že bezprostřední jižní soused paláce čp. 177- 1 je v havarijním stavu. Jeho beztak 
zeslabená stabilita byla by operacemi na území paláce velmi vážně ohrožena. 
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Trautmannsdorfský palác na Mariánském náměstí mezi Klementinem v  pozadí 
a Clam - Gallasovým palácem v popředí ve 20. letech našeho století. 
Foto: Muzeum hlav. města Prahy. 

V těžkém rozporu s  nejzákladnějším kulturním přístupe m k  staroměstskému 
prostředí je záměr studie vytvořit v rámci paláce novou dominantu, věž, jejíž kon-
strukce by ostatně tvrdě zasáhly do stávajících konstrukcí. 

Stručně charakterizovaná centrální oblast historické zástavby na Starém Městě 
musí bý t d o budoucn a ušetřen a všec h neodpovídajícíc h adaptačníc h zásah ů 
a nevhodného, nepřiměřeného využití. Nikdo nemá právo, aby zbytek kdysi jedi-
nečné zástavby staroměstské, jež utrpěla v minulosti tak kruté a nesmyslné ztráty, 
dále narušoval a ohrožoval. Třeba vytvořit neprostupnou pevnou morálně-kulturní 
hradbu proti všem útočníkům. 
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PROBLÉMY AKTIVIT 
V PAMÁTKOVÉ REZERVACI 

Milan Polívka 

Stavební ruch v historickém jádru Prahy, jak se sami denné přesvědčujeme, je 
velmi intenzivní. Od úprav a realizací parterů pro obchod, služby a veřejné stravo-
vání, které charakterizovaly porevoluční období počátečních stavebních aktivit, se 
zájem investorů začal přesouvat na přestavbu a rekonstrukci celých objektů a novo-
stavby. To je zcel a jistě po mnohaleté stagnaci a  chátrání centra jev potěšiteln ý 
a nadějný. Ne každá stavební akce však probíhá tak, jak bychom si všichni přáli 
a očekávali. Jak někdy agresivní řešení s malým respektem pro dané prostředí, tak 
nová funkční náplň, nejsou vždy v souladu se zájmy města a nutné ochrany histo-
rického prostředí . 

Stále častěj i v  souvislost i s  rekonstrukc í a  přestavbo u jednotlivýc h budo v 
dochází ke snaze investorů zvyšovat dnešní nízkopodlažní objekty a intenzifikovat 
vnitroblokovou zástavbu, což je ve svých důsledcích vede k likvidaci dnes volných 
dvorů a posledních zbytků zeleně. Hmotově náročné nástavby nízkých domů pokra-
čují zpravidla svými křídly do vnitrobloků a dochází často k paradoxu. Na jedné 
straně se vyčišťují dvory od nevyhovující a chátrající zástavby, aby se vzápětí obje-
mově neúměrně zahušťovaly novými vysokými stavbami. Jako příklady je možné 
uvést plánované přestavby: Diamant na Václavském náměstí, Myšák a Langhans ve 
Vodičkově ulic i v  zázem í Františkánsk é zahrad y a  nárož í uli c N a Příkop ě -
- Havířská, již realizované. Ačkoliv se zdá, že právě ve dvorní klidové poloze by 
mohly bý t výhodn ě situovány byty , opak je pravdou . Převládaj í administrativní 
funkce, přičemž počet nových bytů je zanedbatelný a  zdaleka nenahrazuje jejich 
současný stav. Intenzifikace vnitřních dvorů je také často v rozporu se zásadami 
památkové ochrany a požadavky na životní prostředí. Narušuje urbanistickou kom-
pozici historickéh o jádra a  přivádí nežádouc í dopravn í funkc e zvýšením potře b 
individuální dopravy. 

V denním tisk u proběhl a šokujíc í zpráva o  tom , ž e d o rok u 200 1 vyrost e 
v Praze gigantické centrum na pozemcích mezi ulicemi Jindřišská - V cípu. I když 
se jedná o studii, je nutno brát celou záležitost vážně. Už proto, že se opakují stej-
né požadavky : přehuštěn í vnitrobloků , zvýšen í nov é zástavb y oprot i stávající , 
funkční využití převážně pro administrativu spol u s  velkokapacitními garážemi . 
Zahuštění dne s již dost i funkčn ě přetíženého Zlatéh o kříž e j e poči n riskantní 
a neuvážený. 

Další velkou akcí podobného druhu, již zahájenou, je blok proti Masarykovu 
nádraží mezi ulicemi Hybernskou, Havlíčkovou a V celnici v návaznosti na Lidový 
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Horečná stavební činnost byla zahájena v roce 1997 mezi ulici V celnici a palácem 
Kinských (lidovým domem). Na snímku vlevo vidíme s ubouraným zadním traktem dům 
čp.1462-11, který má novogotické průčelí do Havlíčkovy ulice. Foto: Milan Patka, 1997. 

dům. Území má být využito pro výstavbu velkého centra s převažující administra-
tivně-obchodní náplní. Celkový záměr investora nebyl nikdy veřejně publikován. 

Oba příklady investičních akc í v atraktivních polohách památkové rezervace 
svědčí o nešťastném rozhodnutí realizovat v již dnes přetíženém prostoru další kon-
centrace zástavby převážně administrativního charakteru, což vyvolá další nárůst 
pracovních příležitostí se všemi negativními dopady na dopravu na úkor bydlení 
a životního prostředí obyvatel a návštěvníků města. 

Investice s miliardovými náklady mají jedno společné. Odborná i laická veřej-
nost o nich prakticky nic konkrétního neví a neměla tudíž ani možnost k nim vyjád-
řit svůj názor. Řešení zástavby nebylo navíc předmětem veřejné urbanisticko-archi-
tektonické soutěže. 

Pokusme s e něco udělat , n a nápravu hrubýc h zásah ů d o měřítka a  identity 
památkové rezervace již mnoho času nezbývá. 
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OPRAVA KRANNEROVA SCHODIŠTĚ 
KARLOVA MOSTU 

Jiří Pauli a Jaroslav Stockl 

V důsledku změn y v  postupu prováděn í oprav y Karlov a most u byl o oproti 
původnímu záměr u projektant a nutn o provés t v  předstih u oprav u schodišt ě n a 
Kampu. Počítalo se totiž s tím, že se začne s opravou na prvních třech levobřežních 
polích, což by znemožnilo využívání schodiště a tím i příchod na levý břeh. Opravy 
schodiště skončily v červnu 1997. 

Projekt opravy schodiště (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby -
- Ing. Šantavý a prof. Witzany) však bohužel nerespektoval dostatečně stávající stav 
schodiště, takže se jej využilo asi z 15-20%. Tato situace se řešila ad hoc za účasti 
projektanta, investora (Technická správa komunikací), zástupce SÚPP a odborného 
poradce z Klubu Za starou Prahu. O potřebných úpravách se jednalo podle okamži-
té potřeby, zejména pak na kontrolních dnech jednou za čtrnáct dní. Účelem bylo 
v daném časovém termínu (červen 1997) dosáhnout dokonalé sanace zdiva a rekon-
strukce schodiště i za předpokladu zvýšených investičních nákladů. Zejména vněj-
ší vzhled schodiště z roku 185 5 byl podmínkou, která musela být dodržena. Proto 
také SÚPP trval na použití původních žulových stupňů, i když jevily známky opo-
třebení na nášlapné hraně. Ty byly broušením upraveny tak, aby nerovnosti na hraně 
nebyly větš í než 0,6 cm. Pokud nemohly tuto podmínku zaručit , byly nahraženy 
novými replikami. Kovové zábradlí je původní, některé nárožní pilířky byly rovněž 
vyměněny za kopie. Gotizující růžice oken jsou opět původní. 

Po započetí prací se zjistilo, že zejména střední opuková zeď byla v takovém 
stavu, že byla ohrožena její stabilita. Sanace zdi byla velmi pracná, ale díky pečli-
vé práci dodavatele stavebníc h prac í (Atik a Praha ) je nadál e schopn a bezpečně 
zajišťovat nosnou funkci. Opukové zdivo bylo značně provlhlé, místy zcela rozlo-
žené. Po opravě je vzhled zdi v původním stavu. 

Vnější schodišťové zd i jsou složen y jednak z  kvádrů vnějšíh o pískovcového 
obkladu, jednak z vnitřní opukové přizdívky. Vadné rozležené kvádry se buď vymě-
nily, nebo plombovaly z  povrchu pískovcovou deskovinou . Opuková vnitřní při-
zdívka s  vnějším pískovcovým obklade m praktick y nespolupůsobila . K  zajištění 
jejich společné statické funkce se osadily ocelové kotvičky procházející oběma vrst-
vami. Původní schodnice byly provedeny z  cihelného zdiva , mírně zaklenutého. 
Toto zdivo však bylo natolik poškozené, že muselo být sneseno. Současná úprava 
podest a schodnic sestává z podkladů z režného cihelného zdiva, mírně klenutého, 
pečlivě spárovaného. Na tyto klenby je pak položena železobetonová deska, kotve-
ná do nosných zdí. Povrch desky je izolován proti vodě. Na ochrannou vrstvu izo-
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Krannerovo schodiště Karlova mostu na kresbě Vincence Morstadta. Muzeum hlav. 
města Prahy. 

lace se pak do maltového lože ukládaly stupně schodiště. Římsy schodiště se ves-
měs vyměnily , zachovávajíc e původní tva r i  materiálov ý vzhled . Kovov é část i 
schodiště, tj. zábradlí, byly odborně ošetřeny a opět osazeny. Dveře s pseudogotic-
kými portály byly nahraženy replikami, dveřní kamenné oblouky byly rekonstruo-
vány do původního vzhledu. 

Samostatnou kapitolou byla zadní uzavírací zeď, situovaná do prostoru kleneb-
ního pole Karlov a mostu . Byl a v e značně dezolátním stavu , vlhkost í porušena , 
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a proto byla odstraněna a nahražena novou, cihelnou zdí na novém základě. Je nyní 
deformačně odizolována od klenby mostu a také zajištěna proti zatékání srážkových 
vod. Zmíněné pseudogotické kruhové růžice jak v této zdi, tak i ve zdi schodišťové 
zajišťují účinné odvětrávání prostoru pod schodištěm. Uzavírací zeď na své vnitřní 
straně je ponechána ve spárovaném režném vzhledu, zvnějšku je pak hladce omít-
nuta. Nově je proveden přístup z prostoru pod klenbou Karlova mostu, tvarově stej-
nými dveřmi s  kamenným ostěním , jaké s e použily u  dvojice dveří směre m na 
Kampu. 

Prostor pod schodištěm je opatřem stylovou keramickou dlažbou. Je sem při-
vedena i elektroinstalace, takže jej lze využít pro dnes ještě nespecifikované účely. 

Práce na rekonstrukci Krannerova schodiště si vyžádaly značného úsilí zúčast-
něných institucí , kter é s i byl y pln ě vědom y její historickchstavebn í závažnosti . 
Věnovaly se této obnově s plným nasazením a  podle svého nejlepšího svědomí. 
Značnou část vypětí dodavatele stavebních prací s i vyžádala skutečnost , že byla 
dlouhá zima. Problémy způsobila i průzkumně-projekční příprava, která dostateč-
ným způsobem nepostihovala skutečný stav objektu a jeho detailní potřeby. Proto 
pokládáme za nutné pro následnou oprav u celého Karlova mostu věnovat těmto 
záležitostem zvýšenou pozornost. Oprava celého mostu bude náročná, bude se jed-
nat o daleko větší objem prací technicky i finančně velmi náročných. Zatím byla 
předložena projektová dokumentace pro stavební povolení. Je však zbytečně maxi-
malistická, v některých detailech pak sporná a k této unikátní památce málo šetrná. 
Je tedy na zodpovědných orgánech, aby zajistily takový projekt, který by umožnil 
provedení oprav , bezpečně garantujíc í jejich dlouhodobé a  bezchybné působení. 
Upozorňujeme, že poslední „velká oprava" Karlova mostu vydržela 21 roků, což 
doufáme se teď nebude opakovat. Je to otázka neustálého (ne občasného) kvalitní-
ho technického dozoru investorského a autorského, jakož i orgánu památkové péče. 
Tak by se například vyloučila případná havárie izolačního pláště pod vozovkou, 
která byla a je příčinou řady poruch na konstrukci mostu. 

Karlův most je bezesporu historickou stavební památkou prvního řádu. Je před-
mětem zájmu celé světové kulturně vyspělé veřejnosti . Proto si jej tolik vážíme 
a zajímáme se o vše, co se ho týká. Souhlasíme s prováděním oprav nezbytně nut-
ných a šetrných ke konstrukci. Nelze připustit jakékoliv maximalistické tendence, 
jejichž účinnost by byla sporná a konstrukci mostu by spíše uškodily, než prospěly. 
Opravy budou samozřejmě finančně velmi náročné, objem prací nesmí ale být dik-
tován jiným zájmem, než jeho prospěšností. Dodržování tohoto požadavku považu-
jeme za povinnost, již jsme dlužni naší bohaté historii. 



ZPRÁVY KLUBU ZA STAROU PRAHU 2/97 21 

OBNOVA VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE 
PRO POTŘEBY SENÁTU CR 

Milan Pavlík 

Tato krátká informac e je psán a v  době, kdy s e projevuj í některé problémy 
s financováním stavby. Obsahuje tudíž sdělení o práci stavby, projektantů, inves-
torského oddělení MK a skupiny expertů do poloviny května 1997. 

Základní záměr, umístit senát do prostor Valdštejnského, Kolovratského a tzv. 
Malého Kolovratského paláce , narazil již od počátku na námitky veřejnosti i památ-
kových orgánů. Po rozšíření Sněmovny do bloku čp. 1 (bývalé jezuitské gymnázium, 
později místodržitelství) a po zabrání Smiřického paláce, domu U Montágů a dalších 
objektů v bloku mezi Malostranským náměstím a Pětikostelním náměstím se tak 
vytváří obrovská enkláva úředních budov, kte^é mimo dobu úředních jednání jsou 
pusté a prázdné. Obytný charakter Malé Strany s e vytrácí, občanské prostředí je 
vytlačováno. 

Na tyto argumenty však zákonodárné orgány reagovaly jednoduše úředním výno-
sem, kterým byly Valdštejnský palác a oba FUrstenberské paláce zabrány pro Senát. 

Ve vstupních jednáních prosazovaly památkové orgány přístup veřejnosti do 
hlavní budovy Valdštejnského paláce jako podmínku další spolupráce. To bylo slí-
beno. 

Senát ustavi l jedna k v e sv é kancelář i odborno u skupin u uživatel e (Mgr . 
Kněžínek, PhDr. Vojta), jednak ustavi l sbor expertů (Fučíková , Křížová , Hlobil, 
Horyna, Stulc, Líbal, Pavlík, Kubelík). Je pozoruhodné, že v tomto státě, charakte-
rizovaném dobř e placenými daňovými, finančními poradci a dozorčími radami atd., 
tento sbor špičkových odborníků pracuje zdarma za vlídné slovo pana předsedy. 
Doufejme, že tento trend prosadí Senát nejen pro oblast kultury a školství, kde se to 
stává samozřejmé, ale i vůči sobě samému a politickým orgánům zvlášť. 

Projektantem stavební části (hlavní budova) je ateliér AA servis (architekti doc. 
Dvořák a doc. Tichý), ostatních budov SÚRPMO Praha. Harmonogram obnovy are-
álu vypracovala firma KDP a.s. 

Kancelář Senátu vypsala veřejnou architektonickou soutěž pro vyřešení interi-
éru Senátu v tzv. Konírně a přilehlých traktech. Porota ocenila na vítězném projek-
tu pochopení autorů provozu Senátu , kultivovanou formu a profesionální úroveň 
projektu. 

Dále byla objednána aktualizace stavebně-historického průzkumu objektu (tzv. 
pasport). Úvod do problematiky rekonstrukce zpracovává doc. PhDr. M. Horyna, 
Člen sboru expertů, a Mgr. M. Líčeníková. Archivní průzkum Dr. M. Vilímkové 
z róku 1968 (StJRPMO) je vyčerpávající a tvoří základ i pro nové zkoumání. 
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Hlavní průčelí Valdštejnského paláce na fotografii Františka Fridricha z 80. let 19. století 
Foto: Muzeum hlav. města Prahy. 

Dr. M . Horyn a zjistil , ž e konstrukc e Trčkovskéh o palác e jso u dosu d v e 
Valdštejnském palác i zachovány . Palác zabíra l větš í dí l severn í polovin y hlavn í 
budovy (budova C). Nově byl interpretován vztah severní a jižní poloviny západní-
ho křídla budovy C (hlavní budova se sálem do náměstí) a zjištěny některé skuteč-
nosti, týkající se vývoje stavby a její etapizace, i vztahy mezi autorským podílem 
architektů A . Spezzy , N . Sebregond i a  G . Pieroni . Autoř i mohl i přihlédnou t 
i k  novějš í literatuř e a  k  nový m nálezů m plán ů (Preiss , Fidler , Krčálová , 
Líčeníková). Výsledky práce budou publikovány, proto odkazujeme čtenáře na oče-
kávanou práci uvedených autorů. 

Komise expertů s e zabývala aktuálními problémy stavb y (osvětlen í hlavního 
sálu, sanace prot i vlhkosti , využit í krovů , otázkou vstup u d o objektu od stanice 
metra, zpřístupněním objektu - Astrochodba, hlavní sál, přízemí, první a druhé patro 
hlavní budovy). 

Velká diskuse s odmítavým stanoviskem komise proběhla ohledně zamýšlené-
ho integrovaného podzemního objektu. Měl rozšířit plochy pro technické zázemí 
rekonstruovaného paláce. Další složitý problém čekal všechny zúčastněné při řeše-
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ní úpravy oke n celého areálu . Architekt i A A servisu zpracoval i velm i důkladný 
tabulkový materiál, který byl označen zástupcem SÚPP za velmi dobrý. Bylo kon-
statováno, že původní okna byla osazena za špaletu. Při úpravách v 19. století však 
byla osazena i další vnější okna. Protože římsičky okenního ostění novým oknům 
vadily, byly osekány. Jak je již běžné v současné památkové péči, střetly se v této 
otázce dva názory . Jeden považova l osazen í ,oken d o líce ( s osekáním říms ) za 
„stopu doby" a hájil koncepci ponechání dnešního stavu i s poukazem na to, že často 
stávající okna mají vazbu na řešení interiéru. Druhá skupina expertů poukazovala 
na jižní průčelí hlavní budovy, kde se dosud zachovala vedle sebe všechna řešení. 
Výrazně s e zde vše m diváků m předvád í význa m plastick é okenn í edikul y jako 
základního kompozičního prostředku celé fasády. Osekáním říms a osazením oken 
do líc e s e výrazn ě změni l původn í kompozičn í zámě r architekt a (A . Spezza ) 
k neprospěchu věci. Architektonická kvalita byla degradována. Provázání oken na 
problematiku interiéru se musí řešit individuálně. 

Za důležité pro dnešní dobu se považuje fakt, že okna západního průčelí jsou 
celkem v dobrém stavu. Diskuse sice trvá, zřejmě však tento poznatek převáží, okna 
budou pouze repasována. Nová okna v jiných fasádách objektu budou zřejmě zasa-
zena za špaletu a  řešena s ohledem na původní stav, který byl prokázán nálezem 
malovaného okna ve střední ose nad portálem. 

O restaurátorských průzkumech bude zřejmě nutno referovat zvlášť pro jejich 
rozsáhlost. 

Je pozoruhodné, že předseda Senátu doc. dr. P. Pithart se některých zasedání 
osobně účastn í s  tím , ž e jako malostranském u občan u m u osu d rekonstrukc e 
Valdštejnského paláce leží na srdci. 

Komise znalců se ovšem v poslední době začíná obávat toho, že základní pod-
mínka její účasti na rekonstrukci -  využití předního paláce pro volnou prohlídku 
Veřejnosti - začíná být ohrožena. Druhé patro již obsadili úředníci Senátu, nyní po 
finančních potížíc h se začíná termín provizorního využití sálu prodlužovat. Komise 
nebude přihlížet k jakémukoliv zdůvodňován í nutnost i ponechat Senát v hlavním 
sále. Nesouhlasí s tím a varovala vedení Senátu, že na tomto využívání nebude spo-
lupracovat. 

Na druhé straně nutn o vyzdvihnou t fakt , že péč í Kancelář e Senát u byl a již 
vydána kvalitn í publikac e o  rekonstrukc i Valdštejnskéh o palác e a  ž e kancelá ř 
umožnila veřejnosti prohlídku rozestavěného objektu včetně Kolovratského paláce 
a pracovny předsedy. Občané tuto vstřícnost vůči veřejnosti nesporně oceňují. 
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NOVÝ POHLED NA SVATOVÍTSKOU 
ROTUNDU NA PRAŽSKÉM HRADĚ 

Dobroslav Líbal 

Při stavebně-historickém průzkumu vykopávek pod svatováclavskou kaplí ve 
svatovítské katedrále, prvně v roce 198 8 a podruhé v roce 199 4 v návaznosti na 
nové zaměření fragmentů, jsem zjistil některé poznatky, které neodpovídaly, resp. 
dokonce byly v rozporu se závěiy objevitele svatovítské rotundy architekta Kamila 
Hilberta a jejího uměleckohistorického zpracovatele profesora Josefa Cibulky. Byl 
to především charakte r zdiva vnějšíh o pláště jižní podkovovit é apsid y rotundy . 
Tvoří ho otloukané, pravidelně vrstvené opukové kvádříky, až 1 7 cm vysoké, se 
sparami oboustranně či jednostranně podřezávanými, též zatahovanými, s typický-
mi maltovými korekturami kvádfflcových rohů. Byl odhalen i nestejně široký před-
základ, který se v hloubce 48 cm rozšiřuje o 12 cm. Na předzákladu jsou založeny 
dvě mělké lizeny, jedna na severním konci apsidy a druhá v průběhu jejího zakři-
vení asi o 2,5 m jižněji. Zdivo jižní apsidy se zachovalo maximálně do výše 85 cm. 
Bylo omítnuto. 

Uplatnění lizen zobecnělo až ve druhé polovině 10. století, takže jejich výskyt 
na plášti svatovítské rotundy vzbudil určité pochybnosti. 

Nápadný je dál e disharmonický vzta h mez i jižní apsidou a  pouhých 7 0 cm 
dlouhým torzem zdiva lodi rotundy, rovněž z otloukaných kvádříků, jež se však 
spíše blíží zdivu lomovému. Úsek zdiva lodi není s jižní apsidou svázán, sestupu-
je pod úroveň předzákladu. Fragment zdiva lodi je na prvý pohled starší než kvád-
říkový plášť jižní apsidy. 

Nyní si všimneme další záhady, totiž vnitřní obezdívky jižní apsidy, široké asi 
110 cm, s předzákladem předstupující m 20 cm, asi 40 cm vysokým. Otloukané 
kvádříkové zdivo , odchylného charakteru ne ž vnějš í líc jižní apsidy , vystupuje 
maximálně d o výš e 3 0 cm. N a sever u ukončuj e vnitřní ze ď pravoúhlé nároží , 
odkud pokračuje v délce 15 0 cm až k dalšímu pravoúhlému zlomu. Pokračování 
zdi k severu je bezprostředně zakryto přizdívkou. Tato vnitřní zeď se zachovala 
zčásti i po východní straně jižní apsidy, kde její vnější plášť zanikl. Na líci vnitřní 
zdi je patrn a tenk á bělav á omítka . Vnitřn í obezdívku plášt ě rotundy považova l 
Antonín Podlaha (Sv. Václava hrob s ostatky, Hlasy katolického spolku tiskového, 
roč. 42, 1911, č. 2) za nejstarší část Václavova kostela. Naproti tomu Kamil Hilbert 
(O nálezech rotundy Václavovy , Svatováclavský sborní k I. , Praha 1934 , s. 227-
-228) usoudil , ž e vnitřn í zdiv o j e mladší , byl o vybudován o a ž př i výstavb ě 
Spytihněvovy baziliky k ochraně hrobu sv. Václava. Zdivo vybíhalo dle Hilberta 
do nízké kopulky. Anežka Merhautová (Raně středověká architektura v Čechách, 
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Praha 1971, s. 223) předpokládá, že vnitřní zdivo bylo do apsidy vloženo dodateč-
ně, ale bezprostředně po její výstavbě. Jan Frolík, Zdeněk Smetánka (Archeologie 
na Pražském hradě, Praha 1997, s. 118) nadhodili ve shodě s Podlahou, že vnitřní 
obezdívka by mohla být původní jižní apsidou Václavovy rotundy . Tento závěr 
nepochybně odpovídá skutečnosti. Vysvětluje rázem disharmonický vztah vnější-
ho pláště jižní apsidy a fragmentu zdiva lodi. Východní apsida zanikla, ze severní 
byl odhalen malý frangment při jižní líc i severn í apsidy Spytihněvovy baziliky . 
Zbývá apsid a západní , dokumentovan á Hilbertový m pláne m n a stran ě 22 6 jen 
nepatrným fragmente m vnitřního líce . V této souvislosti m i sděli l můj někdejší 
spolupracovník ve Státním ústavu pro rekonstrukce ing. arch. Kamil Hilbert, syn 
objevitele rotundy, že tento nepatrný fragment západní apsidy je velmi pochybný, 
byl do plánu zakreslen až dodatečně, před jeho zveřejněním. I tomuto hovoru pří-
tomný Hilbertův spolupracovník stavitel Lustig potvrdil, že na západě žádná apsi-
da nebyla, pouze maltová kra a zdivo odpovídající čtverhrannému přístavku. Tyto 
poznatky zpochybňují Cibulkovu rekonstrukci svatováclavské rotundy. 

Zbývá ještě vyřešit otázku, kdy vznikla vnější jižní apsida, pečlivě zděná a čle-
něná lizenami. Stalo se to nepochybně v rámci výstavby Spytihněvovy baziliky , 
kdy byl prostor se světcovým hrobem rozšířen přes 2 m a nově obezděn. K roku 
1124 připomíná Kosmas mimo jiné, že biskup Sebíř (zemřel v roce 1067 ) svato-
václavskou kapli rozšířil. Mohlo se tak státi ovšem již před novou výstavbou bazi-
liky, neboť Sebíř vládl od roku 1030. 
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K DATACI ZVONICE U KOSTELA 
SV. VOJTĚCHA V JIRCHÁŘÍCH 

Radek Lunga 

Farním kostelem pražského zderazského předměstí, jirchářské čtvrti, byl již před 
založením Nového Města pražského kostel sv. Vojtěcha obklopený hřbitovem. Okolí 
kostela má dnes jinou podobu, byl zrušen hřbitov, postavena farní budova a nepře-
hlédnutelná je i severně od kostela samostatně stojící mohutná stavba navenek barok-
ní zvonice. 

Dosavadní stavebně-historický průzkum spolu s výzkumem archivních pramenů 
a ikonografie (provedený v r. 1969)u umísťuje založení zvonice do renesanční staveb-
ní fáze kostela (hranolová zvonice s nízkou střechou, oknem v horním patře a zřejmě 
i s  nárožními věžičkam i je zobrazen a n a dřevořezu Prah y o d Jana Willenbergera 
z r. 1601; s dlátkovou střechou a dvojicí oken pod ní i na Sadelerově prospektu Prahy 
z r. 1606), příruční seznam nemovitých kulturních památek v Praze vydaný Pražským 
ústavem státní památkové péče a ochrany přírody v r. 1990 hovoří o stavbě gotického 
původu. 

Stavbu zvonice lze však datovat zcela přesně, a to díky zachované kamenné reli-
éfní desce s datací v nápise, umístěné druhotně uvnitř zvonice. Deska o výšce 97 cm 
a šířce 69 cm je zasazena do západní zdi u dřevěného schodiště ve výši druhého podla-
ží. V kamenném reliéfu je na ní znázorněn jelen ve skoku doprava (nebo v běhu), nad 
ním je umístěna profilovaná římsa s fabionem. Níže je umístěn šestiřádkový nápis, 
který pokračuj e čtyřmi řádk y vprav o na d těle m jelena. Tex t nápis u zní : „LETA 
BOŽÍHO TISYCEH / O PIETISTEHO TRZYD / CATEHO DEWATEHO / TOTO 
STAWENI GEST VSTA / WENO NARLADEM (!) OPAIRNE (!) / HO WACZLA-
WA MIESSTIE[NI]NA // NOWF (!) / HO MIE / STA PRA / SKEHO".2) Deska je 
podél okrajů orámována slabě vyrytou linkou, nápis je umístěn v předrytých linkách. 
Velikost písmen kvadrátní kapitály kolísá mezi 2,5-3,5 cm. Římsa je na několika mís-
tech olámána, poškozeno je i tělo jelena a na celé desce jsou patrné vrypy a rýhy. Na 
reliéfu jsou znatelné zbytky polychromie. Deska byla dříve s největší pravděpodob-
ností umístěna na fasádě zvonice, o čemž svědčí „ochranná" římsa nahoře i celkové 
poškození povětrnostními vlivy. 

Těsně pod římsou desky, vlevo výše nad hlavou jelena, je dodatečně vyryt nápis 
„17 A:K: 64" (popř. 69), mohlo by se jednat o datum jejího přenesení dovnitř zvonice. 
Význam desky je podtržen i novodobým umístěním: pravidelnost trámové nosné kon-
strukce podél zdí stavby je právě při západní stěně porušena tím, že střední stojina 
nevede ze spodního trámu podlaží (zakrývala by tak reliéf), ale stojí na sníženém vodo-
rovném obvodovém trámu, který spolu se zmenšenými postranními kříži a s vložením 
dvou postranních svislých trámků vytváří jakýsi rám, uprostřed něhož je reliéfní deska 
umístěna. 
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Zvonice je datována do r. 1539 a z nápisu se dozvídáme i jméno novoměstského 
měšíana, Václava Opatrného, který složil potřebný obnos na výstavbu. Na vznik kam-
panily poukazuje i datování zvonů v ní zavěšených (které takto mnohdy vypovídají 
0 existenci starší stavby - kostela nebo zvonice; samozřejmě po vyloučení možnosti pře-
nesení z jiného kostela nebo jiného, druhotného získání zvonů, např. jako náhrada za 
zvony rekvírované). Zvony ve zvonici zavěšené byly ulity v letech 1540,1545 a 1554, 
tedy v časovém úseku nedlouho po dokončení stavby, jak byly postupně získávány 
finanční prostředky . Oba dva nejstarší zvony se dochovaly dodnes, zvon z r. 1554 (pře-
litý potom v r. 1871 při obnově kostela) byl v první světové válce rekvírován. 

Dnes je zvonice čtyřpodlažní, na počátku 18 . stol., za faráře Václava Hrdličky, 
byla zvýšena o jedno patro a dostala novou střechu. Jak uvádí stavebně-historický prů-
zkum, v makovici věže zvonice je uložena listina datovaná roku 1701 obsahující mj. 
1 údaj, že „... dne 1. iulii [1700] tato věž aneb zvonice o jednu contignati [= patro] zvý-
šena, rozšířena, jakož i vazba nová udělána a plechem pobita, na kteroužto věž léta 
Páně 1701 dne 2. iunii tato báně s křížkem vytažena a postavena jest ...".3) Další opra-
ly věže v 18. stol. proběhly ještě v letech 1736-37 a 1790.4> 

Fakt, že se o nápisové desce, přes její nepochybný význam, literatura nezmiňuje, 
dokládá nutnost vyhledávání a evidence také drobnějších, někdy zdánlivě okrajových, 
zvláště epigrafických památek (mj. nápisové desky, zvony, náhrobky). 

Z historie svatovojtěšského kostela to není vše. Je vhodné na tomto místě alespoň 
yýčtem připomenout některé jeho slavné, mnohdy literárně činné duchovní. V letech 
1663-1690 tu jako farář působil Matěj Benedikt Bolelucký, barokní spisovatel, autor 
latinského životopisu sv . Vojtěcha „Rosa Boemica .. . sive vita sanct i Woytiechii" , 
v letech 1735-1742 Antonín Jeroným Dvořák z Boru, hvězda naší homiletické litera-
tury první polovice 18. stol., a v r. 1874-1880jako druhý kaplan František Ekert, autor 
dodnes nejpoužívanější dvoudílné pražské církevní topografie. Zapátrat bude třeba i po 
ztraceném manuskriptu z bývalého augustiniánského kláštera Na Zderaze, nadepsaném 
„Annalia"5* a  obsahující m česk y psan é diariu m z e švédskéh o dobýván í Prah y 
v r. 1648 od augustiniána Jiljího Himmelsteina a jiné historické zápisky ze 17. stol. 

Touto drobnou informací o jedné pozapomenuté reliéfní desce chce i Klub Za sta-
rou Prahu v miléniovém roce přispět k pražské svatovojtěšské topografii. 

Poznámky: 

1) Kostel sv. Vojtěcha. Stavebně-historický průzkum. Vedoucí úkolu dr.D.Ubal, arch. J. Vajdiš, 
zodp. projektant ing.arch. J.Hyzler, dr.O.Novosadová, zpracoval V.Nedvěd Statní ústav pro 
rekonstrukci památkových měst a objektů, v Praze v listopadu 1969 (dále jen SHP). 

2) Text je přepsán doslovně. Titla nad písmenem „N" ve slově „MIESSTIE[NI]NA " rozepsána 
do hranatých závorek 

3) Znění textu listiny převzato ze SHP, str. 4-5. 
4) SHP, str. 5. 

Zmiňuje se o něm F. Ekert v: Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Dějiny 
a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábož-
nosti v hlavním městě království českého. Svazek II, Praha 1884, str. 91. 
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EDUARD HNILIČKA (1887-1967) 

Zdeněk Dušek 

Je milo u pozornost í veden í 
pražské YMCY , ž e př i oslav ě 
sedmdesátin svéh o sídl a N a 
Poříčí vzpomněl o i  autor a pro -
jektu, Ing . arch . Eduard a Hni -
ličku, žák a profesor a Kouly . 
Pražský rodák architekt Hnilička 
ve své karlínské kanceláři otevře-
né v  první m roc e republik y 
vyprojektoval celo u řad u repre -
zentačních objektů nejen v Praze, 
ale i  na různých místech v  čes-
kých zemíc h a  n a Slovensku . 
Patří sem školní budovy, obytné 
bloky v  Bubenči, vily i  kolonie 
rodinných domk ů vyrůstajícíc h 
během dvacátých le t na tehdejší 
pražské periferii. 

Kromě architektury se arch. 
E. Hnilička věnova l intenzivn ě 
i svý m zálibám . By l vynikají -
cím kreslířém a zručným grafi-
kem. Zachytil celou řad u praž-
ských motiv ů s  pozoruhodný m Architekt Eduard Hnilička v roce 1951. 
citem pro detail a kolorit histo-
rických zákoutí . Pozoruhodn é 
jsou jeho dřevořezby, zejména novoročenky a veduty pražských zahrad. Byl dlou-
holetým člene m Domác í rad y Klub u Z a staro u Prah u a  spolupracova l zejmén a 
s akademikem Zdeňkem Wirthem, Dr. Emanuelem Pochem a Cyrilem Merhoutem, 
jehož knihy o Praze graficky upravoval. Jeho láskou bylo fotografování. Zachytil 
pro Klub celou řadu dnes již zmizelých objektů a míst v historickém jádru Prahy, 
zejména dispozice bývalých šlechtických zahrad na Malé Straně a na Kampě, kde 
Hitleijugend zbořila během války dělící ohradní zdi, aby zde vybudovala „execír-
plac" pro budouc í doros t Wehrmachtu . Zničil a tí m i  romantickou uličk u dělíc í 
zahradu Odkolkovu od Michnovské a Nosticovské, oblíbené místo procházek. 
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Kromě svýc h soukromýc h zájm ů věnova l architek t Hniličk a pozornos t 
i v pozdním věku rekonstrukcím historických objektů. Uplatnil své bohaté zkuše-
nosti při úpravě Kučerova paláce na Pohořelci a při obnově historických interiérů. 
Jeho tichá a přátelská práce v Domácí radě, které věnoval půvabnou grafiku zachy-
cující nostalgii předvánoční nálady v zaklenutém schodišti sídla Klubu v Juditině 
věži, bude trvalou připomínkou všem, kdo ho poznali nebo dnes sledují doklady 
jeho mnohostranné činnosti, kterou svému milovanému městu zanechal. Ing. arch. 
Hnilička zemřel právě před třiceti lety, 12. dubna 1967. 

Poznámka: 

V jarních měsících příštího roku uspořádá YMCA v paláci Na Poříčí výstavu u příležitosti 
sedmdesátého výročí zahájení své činnosti v tomto objektu. Měla by zde být připomenuta osob-
nost projektanta ing. arch. Eduarda Hniličky s ukázkami jeho všestranné činnosti. Bohužel 
minulá epocha nebyla nakloněna archiváliím z dob první republiky a proto se jen obtížně zís-
kává potřebný materiál. Pokud některý z členů Klubu Za starou Prahu může zapůjčit skici, 
plány, fotografie nebo grafiku arch. Hniličky, prosíme, aby se přihlásil Přesný termín výsta-
vy bude oznámen v příštích Zprávách, které budeme rozesílat Členům během února 1998. 

Z grafické práce E. Hniličky 
pro Klub Za starou Prahu. 
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POUČENÍ Z PAŘÍŽE 

V malé aule Karolina uspořádala v březnu letošního roku Ecole pratique des 
hautes études z Paříže ve spolupráci s Karlovou univerzitou a pražským CEFRES -
Francouzským centrem pro výzkum ve společenských vědách - přednáškový cyklus 
o aspektech historie Paříže a ochraně kulturního dědictví. Šest předních francouz-
ských odborníků, ponejvíce vysokoškolských profesor ů a vědeckých pracovníků, 
promluvilo o problematice archeologie, památkové ochrany i administrativních pro-
blémech Paříže. 

Klub Za starou Prahu, který má od svého vzniku vzhledem k obdobnému zamě-
ření kontakty s francouzskými odborníky na ochranu památek, byl na jednání při-
zván; při neformálních setkáních diskutovali členové domácí rady s francouzskými 
přáteli mimo jiné v Juditině věži, kde bylo na podkladě archivních záznamů Klubu 
vzpomenuto společné schůzky již v roce 1901. 

Velice zajímavou přednášku proslovil na semináři Venceslas Kruta, ředitel stu-
dií protohistorie Evropy a  člen Klubu Za starou Prahu; hovořil o znovunalezené 
Paříži - vykopávkách a archeologických kryptách. Český archeolog, žijící v Paříži, 
poukázal na způsob zpřístupnění archeologických památek veřejnosti na příkladu 
podzemního prostoru před chrámem Notre Dame a krypty s vykopávkami středo-
věkého Louvru. 

Michel Leproux, pověřený výzkumem a přednáškami o historii Paříže v CNRS, 
hovořil o transformaci bydlení v Paříži v 17. a 18. století. 

Francois Monnier , ředitel vysokoškolských studi í a  výzkumu dějin, filologie 
a veřejného práva, se zabýval administrativní monarchií a správou města v 18. sto-
letí. 

Jean Tulard , čle n Institutu , profeso r na univerzit ě Paříž e IV , ná s seznámi l 
s Paříží prvního Císařství. 

Jean Michel Leniaud, ředitel studií historie západní architektury v 19 . století, 
přednášel o architektuře Paříže v 19. a 20. století. 

Nejvýraznější osobnos t seminář e -  Miche l Fleury , ředite l studi í o  histori i 
Paříže, vicepreziden t a  generáln í tajemní k Komise pr o staro u Paříž , ná m podal 
výklad o  ochraně kulturního dědictv í Paříže , o  fotografické dokumentaci budo v 
a jejich interiérů, o katalogu negativních urbanistických a architektonických změn 
v Paříži v průběhu minulosti a spolupráci s  občanskými sdruženími v  městských 
čtvrtích. Ukázal nám záviděníhodně bohatou knižní dokumentaci v této sféře i pro-
tokoly porad Městské komise staré Paříže. 

Komise pro staro u Paří ž je orgáne m měst a v  oblast i orchran y historickéh o 
dědictví s památkovými, archeologickými a pitoreskními hodnotami. Tato adminis-
trativní Rada byla vytvořena v roce 1897 na žádost Pařížské radnice. Navazuje na 
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Kabinet starosty , který je jejím předsedou; komise se skládá ze 3 místopředsedů 
a 40 členů jmenovaných doživotně z řad historiků, archeologů, památkářů, archi-
tektů, členů Akademie a reprezentantů Rady Paříže. 

Komise star é Paříže hraj e důležitou rol i v  městských orgánec h i  u  odborné 
a laické veřejnosti . Snaží se zabránit vandalismu a  degradaci kulturního dědictví 
minulosti. 

Ve většině případů se jí daří zachránit jak historické podzemí města, tak objek-
ty architektury hodné zájmu i jejich interiéry a mobiliář. V oblasti ochrany kultur-
ního dědictví její doporučení a  hodnocení znamenaj í důležitou odbornou pomoc, 
která napomáhá exekutivě vydávat dobrá rozhodnutí. Četné dialogy mezi městský-
mi zastupitelskými orgány, poslanci, členy Komise pro starou Paříž, investory, aso-
ciacemi a obyvateli přispívají ke vzájemné informovanosti a vytvářejí dobré poli-
tické klima ve městě. 

Francouzští odborníci vyjádřili obavu o znehodnocení mimořádných památko-
vých hodnot Prahy bouráním a necitlivou novou výstavbou. 

Při společném setkání francouzští kolegové též vyslovili své sympatie Klubu Za 
starou Prahu a přání úspěchů v naší společné snaze. 

Helena Polívková 

Pařit a Praha se architekturou 
starých domů c mnohém odlišu-
jí, problémy péče o památky jsou 
však velmi obdobné. 

Paříž, 5. obvod, ulice Valette, 
dům z let 1673 - 1675. Foto: 
r. 1995. 
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PROJEVY OBECNÝCH PROBLÉMŮ 
PAMÁTKOVÉ PÉČE V CHICAGU 

V USA se na ochranu památek mnoho nehledělo. Bouralo se a stavělo, a tak zbývá 
jen málo významnějších budov starších jednoho sta let. I zde se nyní nově uplatňuje 
„cena stáří", jak ji připomínal prof. V. V. Štech. Chybějící památkový stavební fond se 
někdy nahrazuje stavbou replik historických budov (třeba hornické nebo kovbojské ves-
nice, vojenské pevnosti). Američané jsou vděčni i za tuto náhražkově připomenutou his-
torii a jsou ochotni platit i vyšší vstupné za tuto možnost 

Dnes platí v řadě měst USA přísné památkové předpisy (proslulá je památková přís-
nost v New Yorku). I zde ovšem dochází ke střetům památkové ochrany s pozemkovou 
spekulaci střetům mezi těmi, kteří znají význam starých budov pro charakter města 
a těmi, kteří u staré budovy vidí jen atraktivní pozemek slibující při nové zástavbě velký 
zisk. Ochránci památek někdy prohrávají, jak to dokumentuje právě příklad z Chicaga. 

Tyto problémy jsou předmětem článku Jeny Adlera v Newsweeku z 8. 4. 1996 
s charakteristickým nadpisem ,3uldozery pokroku - Chicago bojuje o záchranu své 
slavné minulosti4'. 

V Chicagu bylo zbořeno mnoho historických budov, např. v roce 1961 Ganickovo 
divadlo z roku 1892 od L. H. Sullivana ve prospěch parkování. V poslední době zde pla-
til přísný předpis. Památkovou komisí poskytnutá ochrana měla ihned plnou platnost, 
polaid městské zastupitelstvo hlasováním toto rozhodnutí do jednoho roku nezrušilo, 
mělo to bránit byrokratické netečnosti a zbabělosti ve věcech umění. V Chicagu je při-
tom chráněno jen 110 objektů proti 949 v New Yorku. 

Loni v březnu městské zastupitelstvo v Chicagu možnost prohlášení budovy za 
chráněnou památku podstatně ztížilo. Nový předpis vyžaduje souhlasné hlasování zastu-
pitelstva s navrženou ochranou do jednoho roku. Jinak objekt ztrácí možnost ochrany 
navždy. Ochránci památek to nazvali frontálním útokem na historii města. 

Den po odhlasování nového předpisu podepsal rozhodující městský úředník demo-
liční výměr na 101 let starý Dům kočárů (coach house) v severní čtvrti ve prospěch 
budovy soukromé školy a buldozery ihned změnily budovu na hromadu sutin. Starosta 
čtvrti v rozpacích nazval rozhodnutí úředníka nedorozuměním. 

Zboření Domu kočárů otřáslo Chicagem. Zastupitelstvo ihned odhlasovalo památ-
kovou ochranu 4 nemovitostí z 30 navržených. Patří k nim starší bytová budova a stu-
dio, kde těžce pracoval Charlie Chaplin. Zatím není chráněn skleněný obytný dům 
z roku 1952 od Mies van den Rohe, ani dřevěný rodný dům Walta Disneye. Ochrana 
byla potvrzena pro Chicago Building, projektovaný v roce 1904 Holabiidem a Kochem. 
Byla to významná obchodní budova o 14 patrech ve středu Chicaga. Časy se mění, dnes 
její okna ztemněla, dveře kanceláří jsou uzavřeny. Je dnes oficiální, městem chráněnou 
památkou, kterou nebude možno k žalosti spekulačních vlastníků demolovat. 

JanCejp 
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KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE 7 - TRÓJI 

Na pravém vltavském břehu, jen pár kilometrů před tím, než řeka opustí území 
hlavního města, se ve stráni trojské kotliny doslova rozzářila pastelová fasáda nově 
restaurované neoklasicistní kapličky z roku 1865. 

Stalo se tak zásluhou Spolku pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple 
sv. Kláry v Praze - Tróji. V této Společnosti se sešli sousedé bližší i vzdálenější, aby 
na sebe převzali odpověnost za další osud chátrající, vyloupené, památkově chrá-
něné ruiny. Ta se - po všech těch desetiletích, která sakrální architektuře v Čechách 
příliš nepřála - začala pozvolna měnit do současného stavu. 

Díky státní dotaci a dík sponzorským darům osob právnických i fyzických (ti 
posledně jmenovaní přispěli též svou prací) se podařilo shromáždit částku nezbyt-
nou pro samotné zahájení oprav. 

A tak má kaple zvon ze známé zbraslavské zvonařské dílny, vstupní dveře, 
s kterými se ty původní mohou srovnávat jen stěží, oltářní mensu i obraz. 

Praha je tím o jednu „zmrtvýchvstalou" památku bohatší. Na celém shora uve-
deném „zázraku" je podstatné, že se vůbec udál. Je třeba připomenout, že se o něj 
zasloužili lidé, kteří si uvědomili, že časy, kdy o kaplích, a nejen o nich, rozhodo-
vala místa tzv. „vyšší", patří nenávratně minulosti. 

K slavnostním u znovuvysvěcen í došl o v  předveče r státníh o svátk u Česk é 
republiky - dne 27. 10. 1996 za hojné účasti obyvatel. 

Zavítáte-li někdy do Troje - Podhoří, můžete mít o jeden výletní cíl navíc. 

Michal LuUerer 
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Dobroslav Líbal, Jan Muk: 
STARÉ MĚSTO PRAŽSKÉ 

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997, 540 str., cena 950,- Kč. 

V relativn ě krátk é dob ě z a sebo u obohatil y ná š tr h dv ě rozměrn é knih y 
0 Starém Městě pražském: v loňském roce Umělecké památky Prahy, Staré Město, 
Josefov (Kolektiv autorů pod vedením Pavla Vlčka, Academia, Praha 1996) a nyní 
neméně rozsáhlá a obsahově bohatá kniha Líbalova a Mukova. 

Obě tyto knihy mohly vzniknout jenom proto, že ve Státním ústavu pro rekon-
strukce památkových měst a objektů (SÚRPMO) byla konstituována v padesátých 
letech skupina mladých historiků, architektů, uměnovědců, archivních specialistů, 
stavebních techniků, kteří pod vedením tehdy čtyřicetiletého dr. D. Líbala začali 
systematicky objek t vedle objektu zpracovávat domy, kostely, paláce a nakonec 
celé blokové a uliční prostory historické Prahy. Dr. Líbal vytyčil novou metodiku 
práce, založenou na novém zaměření všech objektů v měřítku 1:200 , vyhodnocení 
všech zdí a součástí stavebního organismu. Naučil své mladé spolupracovníky ori-
entovat se hlavně na dosud opomíjené a obtížně přístupné sklepní prostory s jejich 
obrovskou zásobou znaků svědčících o stavebních změnách a vývoji až po krovy 
a půdy, kde se nacházely dosud neznámé tesařské krovové konstrukce, gotické štíty 
1 nově vkládané klenební konstrukce do starších zdí gotických nebo románských se 
znamenitými detaily. 

Legendární a  nám i mladším i obdivovan á s e stal a pracovitos t dr . Líbala . 
Všechny koncept y všec h dom ů probíra l osobn ě s e zodpovědným i zpracovatel i 
pasportů, do čistopisu nemoh l být předán žádný elaborát , dokud nebyl podrobně 
projednán s dr. Líbalem. Snad největší jeho zásluhou bylo, že dovedl kolem sebe 
soustředit a  dlouh á lét a udrže t zapracovan ý tý m specialist ů (mnoz í pracoval i 
v Líbalové ateliéru až 30 let). Systematická dlouhodobá práce přinesla samozřejmě 
výsledky, kter é s i např . němečtí , rakouští , italští , španělšt í badatelé , urbanist é 
a architekti opatřit nemohou. Měl jsem možnost se zúčastnit některých diskusí nad 
urbanistickými záměry rekonstrukce historických jader evropských měs t a  jejich 
stavebně-historických průzkumů. Mohu proto odpovědně prohlásit, že v tak syste-
matické poloze, v takovém rozsahu a ucelenosti jsem se v cizině se stavebně-histo-
rickými průzkum y nesetkal. 

Dr. Líbal měl šťastnou ruku, když si za svého nástupce vybral dr. ing. Jana 
Muka, který takřka od počátku v ateliéru pracoval. Přinesl jako svůj vklad do prů-
zkumové metodik y sv é inženýrsk é vzdělání , neutuchajíc í elán a  vášeň provádě t 
hloubkové průzkumy . Bohuže l v  největší m rozkvět u tvůrčíc h sil , tehdy , kdy ž 
dokončoval tuto knihu, se z přepracování zhroutil a podlehl infarktu. 
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Náš obdiv patř í jeho ženě , ing . Jiřině Mukové, že v  této pro ni těžké době 
dovedla rozpracované dílo s dr. D. Líbalem až do konce. Všichni, kdo publikují, 
vědí, jak vysilující, mravenčí, to byla práce. 

Jak Umělecké památky Prahy, tak Staré Město pražské tedy mají jeden společ-
ný základ , bohatstv í novýc h poznatků , kter é obsahuj e „pasportizace " Prah y 
SÚRPMO. 

Je proto jedině správné, že dr. Líbal byl vyzván Akademií věd ČR, aby také 
v topografick y pojatýc h Uměleckýc h památkác h Prah y -  Star é Město , Josefov 
napsal shrnujíc í kapitoly , uvádějíc í jednotliv é městsk é čtvrti . Naprot i edic i 
Umělecké památky Prahy, které volně navazují na soupis Umělecké památky Čech 
I.-IV. (Academia, Praha 1977-1982 ) a na současně vydávané Umělecké památky 
Moravy a Slezska (Academia Praha, 1995), kde objekty jsou za sebou řazeny podle 
jednotlivých čísel popisných, je zpracována nová kniha Líbalova a Mukova odliš-
ně. Její kostru tvoří kapitoly, jejichž názvy snad nejvýmluvněji svědčí o kompozici 
díla. Po úvodním slově O. Nového (nutno se o něm zmínit s uznáním) napsal kapi-
toly Staré Město v raném středověku, Raně gotické Staré Město a doba Václava II. 
a Dob a lucembursk á Dobrosla v Líbal . J . Mu k pa k vloži l parti i Pozdn í gotika , 
D. Líbal pak Staré Město období renesance. Barokní období koncipoval J. Muk, kla-
sicismu s e věnova l opě t D . Líbal , kdežt o období historizujícíc h slohů a  secese 
J. Muk, jehož kapitola Od moderny k současnosti pak celou knihu uzavírá. 

Jak je patrno, jde o syntetizující dílo, které složilo do monumentálního celku 
poznatky, získané celoživotní badatelsko u prac í založenou n a nových postupech 
bádání. Protože pasporty jsou veřejně přístupné a bohužel musíme dodat, že i bez-
ostyšně vykrádané některými badateli, je určitým zadostiučiněním pro autory knihy, 
že mohli své detailní objevy sumarizovat v této syntéze. Všichni litujeme, že během 
práce nás opustil Jan Muk, kolega a přítel z nejmilejších. Hlubokou vděčnost cítí-
me vůči jeho ženě Jiřině, Dobroslavu Líbalovi a Vladimíru Uhrovi, že se rozpraco-
vaného díla ujali. Stejně tak považujeme vydavatelský čin Nakladatelství Lidové 
noviny za mimořádně záslužný. 

Milan Pavlík 
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Jan E. Svoboda, Zdeněk Lukeš, Ester Havlová: 
PRAHA 1891-1918. KAPITOLY O ARCHITEKTUŘE 
VELKOMĚSTA 

Nakladatelství Libri, Praha 1997, 304 str., cena neuvedena. 

Pražská architektur a m á sv á velik á období , kd y s e kvalitativn ě proměňova l 
městský organismus, včetně hlubokých zásahů do urbanismu. Jedním z takových 
převratných období byl přelom 19 . a 20. století, kdy se z města nedlouho před tím 
osvobozeného z věnce opevnění a odpovídajících předpisů stávalo středoevropské 
velkoměsto, jehož zástavba se rozběhla do kilometrových vzdáleností od centra. 

O pražské secesi již vyšla nejedna kniha, ovšem takové publikace měly ráz vět-
šinou povšechně informativní; taková díla bývají velmi bohatě a efektně vypravena 
fotografickou přílohou, která v nich převažuje a odsunuje text na pouhý doprovod. 

Pražské nakladatelstv í Libr i uskutečnil o vyšlenk u vyda t publikac i o  pražské 
architektuře posledního čtvrtstoletí habsburské monarchie, jež by zároveň detailně 
přiblížila pražskou secesi a modernu s jejich východisky, dovolovala použití jako 
průvodce a měla přitom doprovod citlivě voleným výběrem kvalitních fotografií. 
K dosažení tohoto cíle zvolilo dvojici autorů textu, kteří mají již prověřené zkuše-
nosti s  bádáním nad architekturou přelom u století , a jako autorku fotografi í paní 
Ester Havlovou, což se projevilo jako šťastná volba. 

Výprava knihy svědčí o pečlivém provedení, ovšem spíše jako dražší vydání 
s kvalitním tiskem textu i reprodukcí, jež jsou vesměs černobílé. Grafická úprava je 
čistá a přehledná. Kniha přichází do prodeje dokonce v  ochranném pouzdře. Jak 
nelze mít k technické stránce žádné podstatné výhrady (snad až na poměrně náročné 
provedení u publikace, jež by měla spíše být příručkou do kapsy), padají na hlavu 
nakladatele někter é připomínk y k  jej í koncepci . Byl o toti ž zvolen o proveden í 
s čistým textem s vyloučením poznámek a odkazů, takže některé připomínky zatíži-
ly text, z něhož nelze čerpat ve všech případech konkrétní odkazy k jednotlivým 
stavbám. Sotva pochopitelná je i skutečnost, že kniha nemá žádné, alespoň minimál-
ní, cizojazyčné resumé a překlad legendy k obrázkům. 

Kdo shledá publikaci jako cenově sotva dostupnou, neměl by opomenout ji stu-
dovat alespoň v knihovně, neboí množství informací k odkazu našich dědů a pradě-
dů v pražské architektuře, které kniha obsahuje, je vskutku úctyhodné. Netřeba při-
tom vyhledávat stavb y přelomu 19 . a 20. stolet í pouze v  centrální oblast i Prahy 
(ostatně tam se o uchování starobylé podoby mésta velmi zasazoval od svého vzni-
ku Klub Za starou Prahu) , ale v okrajových črvrtích, jež se právě v období před 
1. světovou válko u bouřliv ě rozvíjely ještě jako samostatn é obce , al e s  tušením 
budoucího spojení v jeden městský organismus. Kniha vydává i  přes kritizované 
nedostatky bezprostřední svědectví o obsáhlosti prostudovaného materiálu. Nelze ji 
než uvítat jako objevné a skutečně potřebné dílo. 

Jindřich NoU 
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Michaela Brožová, Anne Hebler-Petříková, Chantal Scaler: 
PRAHA. PRŮCHODY A PASÁŽE 

Nakladatelství EURO ART ve spolupráci s nakl. Volvox Globator, Praha 
1997, 212 str., cena neuvedena. 

Pražské průchod y byl y odjakživ a vděčný m námětem . Vždy ť tvoř í jakous i 
vnitřní komunikačn í sí ť města , propojuj í ulice i  dom y mez i sebo u navzájem , 
umožňují poznávat domy nejen z vnějšku, ale i jejich vnitřní život a podobu. A tak 
ani literatura o pražských průchodech není skoupá. Připomeňme kapitolu o praž-
ských průchodech z  knihy Pražské dobrodružství E . E. Kische nebo Neznámou 
Prahu E. T. Havránka. Soupis pražských průchozích domů vycházel na pokračo-
vání v 80. letech v městském časopise Praha. Pasáže pak mají funkci podobnou, 
spojovací, ale náplň již v duchu doby, moderní, obchodní, komerční. A na ty se 
kniha zaměřila. První vydání vyšlo v Paříži v r. 199 3 a uskutečnilo ho Archivní 
a historické oddělení Francouzského institutu architektury. 

Autorem úvodu, nazvaného Dřímající chodec, a stručně rekapitulujícího his-
torický vývoj a funkci průchodů ve městech a přibližujícího specifičnost průcho-
dů i pasáží pražských, je Xavier Galmiche, profesor bohemistiky na Sorbonně. 

Text s  historicko u a  architektonicko u charakteristiko u pasáž í j e doplně n 
archivními i současnými fotografiemi a výřezem z plánu ulic s naznačením umís-
tění pasáže. Poznáme tak 28 pasáží z nejslavnějšího období jejich výstavby, z let 
1900-1940. Dalších 1 7 pasáží a průchodů, méně známých, je pouze - s fotografií 
- krátce zmíněno. České vydání knihy je doplněno kapitolkami o  osmi nových 
nebo obnovenýc h pasážíc h a  průchodech , kter é vznikl y p o r . 199 0 (Myslbek, 
Burzovní palá c u  obchodníh o dom u Kotva , rekonstruovan é Richtrov y domy) . 
Závěrem je výhledově prezentován i vznik nové pasáže - U Sixtů, která by měla 
být součást í komplex u pět i spojenýc h objekt ů v  blok u dom ů mez i Celetnou , 
Kamzíkovou a  Železnou ulicí , sloužícíc h jako hotel . V tomto případě bychom 
novou pasáž jistě raději oželeli. 

Připojeny jsou i stručné medailonky umělců, architektů a sochařů, s uvedením 
jejich realizovaných projektů. 

A nepřesvědčí-li kniha čtenáře o kráse pražských pasáží, jistě ji najde v praž-
ských průchodech. Před výpravami do „vnitřních ulic" doporučujeme vyhledat si 
ve zcela zapomenutém Arbesově románu Mesiáš několik stran popisujících, kte-
rak autor bloudil v jednom malostranském - patrovém a pavlačovém - průchodu, 
a pak s e zaměři t n a drobnosti , př i spěšné m proběhnut í kterýmkol i průchode m 
nepovšimnuté: kočičí dlažbu, domovní lucernu, schody, pavlače, pavláčky, stud-
nu, nástěnnou malbu, starý dvoukolák. Stejně tak v pasážích netřeba hledět jen do 
Výloh. 

Radek Lunga 
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 

Klub Za starou Prahu děkuje všem svým příznivcům, přátelům a členům, kteří 
v roce 1997 rozmnožili klubovní knihovnu a sbírky: 

JUDr. Zdeněk Dušek, Prah a 4 : F . Ruth-Kronik a královsk é Prah y I-ffl , 
1903-1904; p . Anna Šimůnkové, Prah a 8 : zarámovan ý grafick ý lis t Vácslav a 
Jansy; p. Jiří Heger, Praha 1: Vlastivědný sborník Mělnická 1,1982; P. Biliánová: 
Z tajů pražských pověstí, 1946; Národní divadlo v Praze, 1953 ; PNP na Strahově, 
Il.vyd. 1960 ; Strahovská knihovna a archiv památníku písemnictví, 1959 ; Zprávy 
památkové péč e 5/1993 ; M . Hamanová-B . Nuska : Knižn í vazb a sedm i stalet í 
z fondů strahovské knihovny, 1966 ; Praha v díle V. Jansy -  k výstavě V. Jansy 
v Muzeu hl.m.Prah y 1981 ; Praha v e stopách barok a -  k  výstav ě v  PNP 1970 ; 
Břevnovský klášter , Il.vyd . 1993 ; 5 k s pohledů -  Klementinum , 1992 ; p. Jana 
Koštovalová-Drahotušská, Prah a 6: J. Vinkler: Praha a Moravští Slováci, 1996 ; 
Ludvík Kohl (1746-1821), 1984; p. Marek Pisko, Praha 1: informační letáky a bro-
žury k historii Prahy. 

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍHO 
ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 

Neustálý růst režijních nákladů, zejména poštovného a tisku nás přinutil valori-
zovat minimální výš i členského příspěvku n a 50 Kč. Ani tato částka neuhrazuje 
v plné výši výlohy spojené s vydáváním dvou exemplářů Zpráv, které zasíláme kaž-
doročně všem členům Klubu. 

Tyto ztráty překonávám e jen dík y obětavost i velkéh o procenta našic h členů 
a příznivců, kteří poukazují již po několik let částky mnohem vyšší, někteří dokon-
ce tří- i čtyřmístné! Všem, kteří nám tak obětavě pomáhají, patří náš dík! 
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KAREL TEISSIG: TÝNSKÝ CHRÁM 
GRAFICKÁ PRÉMIE KLUBU ZA STAROU PRAHU 

Grafický list (s&otisk) K. Teissiga ve formátu A3, který vydal Klub za starou Prahu v loň-
ském roce, mohou získat zájemci - členové Klubu - v úředních hodinách v Juditině véii za 
cenu 150,- Kč. 
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PANI GERALDINE MUCHOVÁ 
A KLUB ZA STAROU PRAHU 

Helga Turková 

Na počátku naší historie bylo přátelství spisovatele Jiřího Muchy a čestného 
předsedy Klubu Za starou Prahu dr. Oldřicha Hory. Seznámili se v roce 1945 ve 
Společenském klub u N a Příkopec h a  čast o s e setkával i n a akcíc h Pen-klub u 
i v kavárně SIA na nábřeží Na Františku v klubu zahraničních vojáků. 

Nebylo divu, že se setkali i začátkem padesátých let v komunistickém věze-
ní, v kladenských dolech, v podmínkách zcela odlišných. Při prvním spatření se 
oba nezadržiteln ě rozesmáli , protož e naposle d s e viděl i v e fracích a nyn í byl i 
v muklovských pracovních hadrech. Ostatně čtenáři Muchova „Studeného slun-
ce" (1968) ponuré dějiště znají. Dr. Hora, nejmenován, je hrdinou mnoha popsa-
ných příběhů. 

Manželky obou, dr. Marie Horová a paní Geraldine Muchová, je samozřejmě 
navštěvovaly v krátkých povolených setkáních a tak se sblížily. 

Přátelství pokračovalo i po propuštění z nespravedlivého bolševického krimi-
nálu a po pozdější rehabilitaci. Když dr. Hora začal s plnou vehemencí pracovat 
v Klubu Za starou Prahu, získal pro členství i Jiřího Muchu. 

Po smrt i prof . Karl a Krejčíh o v  roc e 197 9 jsme s  dr . Horo u pokračoval i 
v organizování přednáškového cyklu „Hovory o Praze" ve spolupráci s Obvodní 
knihovnou Prah y 5 . Pochopitelně brzy dr . Horu napadlo , jaký úspěc h by mělo 
vystoupení Jiřího Muchy. A tak byla domluvena přednáška „Praha a můj otec", 
stanoveno datu m 19 . ledn a 198 1 a  vyvěše n plaká t v  klubovní m výkladc i 
u Karlova mostu. Bohužel, plakát vzbudil pozornost nepovolaných očí a následo-
vala diskuse na půdě tehdejší Socialistické akademie, jejímž prostřednictvím se 
proplácely honoráře. Znali jsme aktéry neblahého jednání, ale stačí snad sdělit, že 
jednání skončilo zákazem přednášky. S malou dušičkou jsme se tehdy vydali s dr. 
Horou informovat o změně Mistra Muchu v jeho hradčanském tusculu. Byl však 
na nejrůznější ústrky zvyklý. Řekl nám, že záminka zákazu, totiž, že není česko-
slovenským občanem, je mylná. Doporučil nám dr. Emila Mináře, jako náhradní-
ho řečníka, což se pak stalo , ovšem k lítosti Muchovýc h ctitelů . Slíbil i jsme si 
však, že to za nějaký čas zase zkusíme. 

Po pěti letech , díky statečnost i pracovni c Obvodn í knihovny , s e dobrá věc 
konečně podařila. Jiří Mucha dne 17. února 1986 zavzpomínal v přeplněném sále 
Národního domu na Smíchově na svého slavného otce. Od té doby naléhali čle-
nové Klubu, kteří se na „Hovory" nedostali, na opakování. Spisovatel začal více 
vystupovat mezi čtenáři, studenty, uvolil se přijít i mezi členy Svazu pražských 
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průvodců. Průvodci ho informovali o zájmu zahraničních turistů o umění Alfonse 
Muchy a  bombardoval i h o dotazy, kde maj í Muchovo dílo ukázat , kdy ž chybí 
v Národní galerii. Doporučil tehdy mimo Obecní dům i sál Hlaholu a přiznal, že 
byl modelem ke kněžici sv. Václavu na známém okně v nové části chrámu sv. Víta. 

K 50. výročí úmrtí Alfonse Muchy proslovil v rámci „Hovorů" dne 20. února 
1989 přednášku „Slovansk á epopej a Praha". Poté následovala dlouhá autogra -
miáda, nekonečné dotazy, pozdravy spolužák ů a  přátel. Tradičně jsme poseděli 
i v  přízemn í restaurac i (dne s nazvan é Muchový m jménem) , kd e s e žertoval o 
o pařížské m posvěcen í přednášky . „Hovor y o  Praze 44 s e totiž plánuj í půl roku 
dopředu, vzhledem k rezervaci sálu. Když se obsazovaly termíny na první polo-
letí roku 1989, byl Jiří Mucha právě v Paříži, takže jsme mu museli zavolat mezi-
státně, což byl tehdy zážitek. 

V nové době se Jiří Mucha velice zasloužil o obnovu Pen-klubu. Staral se také 
0 dílo svého otce, i když už byl sám nemocen. Stále byl v úzkém kontaktu s  dr. 
Oldřichem Horou , napsal mu i jedny ze svých posledních dopisů , z  nemocnice 
1 z domova . Usilova l o  přejmenován í některéh o z  pražskýc h most ů n a Mos t 
Alfonse Muchy, což mu bylo přislíbeno tehdejším primátorem a  požádal Klu b 
o podporu v tomto snažení. 

Po Muchově nečekaném úmrt í 5. dubna 1991 , věnoval dr. Hora jeho osob-
nosti a literárnímu dílu vzpomínku ve Zprávách Klubu Za starou Prahu (1992). Na 
přání rodiny, která chtěla, aby Jiří Mucha odpočíval na vyšehradském hřbitově co 
nejblíže Slavína, kde je uložen jeho otec, obstaral také vhodné místo, které bylo 
zakoupeno i s křížem z černé žuly. Dr. Hora vzkřísil totiž roku 1990 památný spo-
lek Svatobor, založený mj . pro péči o hroby význačných českých osobností. Na 
ustavujícím valném shromáždění dne 2. března 199 1 byl dr. Hora zvolen předse-
dou a Jiří Mucha přijal členství ve výboru Svatoboru. 

Uložení urny s pozůstatky Jiřího Muchy dne 16.5.1992 do hrobu předcházelo 
malé rozloučení v  Kulturní síni, bývalém Novém proboštství čp. 89. Jako zcela 
ojedinělá vzpomínk a n a zvěčněléh o manžel a byl a proveden a skladb a pan í 
Geraldiny Muchové . Smuteční slavnost uváděl dr. Hora a rozloučil se dojatě se 
svým kamarádem. Účastnila se velká řada Muchových přátel, i ze zahraničí, včet-
ně zástupců diplomatického sboru. Na rov byla položena kytice, kterou poslal pre-
zident republiky Václav Havel. 

Paní Muchová přejala se svým synem péči o rodinný odkaz a zůstala v Praze, 
aby mohla pokračovat v tradici svého muže. Zapojila se plně do kulturního a spo-
lečenského život a a  je j í možn o vída t zvlášt ě n a koncertec h a  n a výstavách . 
V sídle Akademie múzických uměn í v  malostranském Lichtenštejnské m palác i 
byly také provedeny její skladby, některé ve světové premiéře. 

Na úzký vzta h svéh o manžel a k e Klubu Z a starou Prah u navázal a i  svým 
vystoupením n a 202. „Hovorech o  Praze 44, dne 13 . dubna 1992 , na téma „Můj 
život s  Jiří m Muchou 44. Jej í poutav é vyprávěn í s i můžet e přečís t v  těcht o 
Zprávách, díky jejímu laskavému svolení. 

U příležitost i nedožitýc h 80 . narozeni n Jiříh o Much y zorganizoval a dn e 
8. březn a 199 5 Knihovn a Národníh o muze a vzpomínkov é setkán í s  pan í 
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Fotografie z oslavy 85. narozenin čestného předsedy Klubu Za starou Prahu a mnohaleté-
ho přítele Jiřího Muchy JVDr. Oldřicha Hory dne 23. listopadu 1995, která se uskutečni-
la laskavostí paní Geraldiny Muchové v jejún byté na Hradčanském náměstí V popředí 
Z. Muchová a O. Hora, v pozadí T. Kleisner. Foto: Dagmar Hochová. 

Geraldinou Muchovou v zasedací síni v přízemí hlavní budovy Národního muzea 
v Praze na Václavském náměstí. Zaujatí hosté napjatě naslouchali jejímu svědec-
tví o dramatických zvratech ve spisovatelově životě. V dlouhé diskusi mnozí zají-
mavě zavzpomínali , např . umělecký fotogra f Ladisla v Sitensk ý n a dobu druhé 
světové války. 

V tomté ž roc e oslavi l JUDr . Oldřic h Hor a sv é 85 . narozenin y a  pan í 
Geraldine Muchová mu dne 23. listopadu 199 5 uspořádala u sebe nezapomenu-
telnou oslavu za účasti předsednictva, část i členů domácí rady Klubu Za starou 
Prahu a čestných hostů. Atmosféru připomínají překrásné fotografie známé uměl-
kyně Dagmar Hochové, jejíž manžel Ing. Zdeněk Reinhardt, potomek chytilovské 
rodiny, je s Muchovými spřízněn. 

V průběhu posledníc h le t dosáhla Nadac e (Much a Foundation ) zmiňovan á 
v přednášce paní Muchové mnoha úspěchů. Vzpomínáme dosud na velkou výsta-
vu Alfonse Muchy v Císařské konírně na Pražském hradě, na kterou se stály dlou-
hé fronty . Působivá byl a i  výstava fotografi í z Muchova ateliér u v  Památníku 
národního písemnictv í a  výstav a neznámýc h rodinnýc h obraz ů v  Galeri i Mir o 
v hradčanském kostel e sv . Rochá. Podle zprávy v  tisku byl a vyřešena i  otázka 
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důstojného umístění Slovanské epopeje. Po dlouholetých neplodných diskusích se 
nyní uvažuje o vystavení v  bývalých konírnách Josefských kasáren na náměstí 
Republiky. Těšíme se již, že se plátna vrátí z Moravského Krumlova, kde nalezla 
dočasný útulek, do Prahy, které Alfons Mucha cyklus věnoval. 

Závěrem bych ráda upozornila na letošní 14. červenec, kdy J.E. rakouský vel-
vyslanec Dr . Peter Niesner s  chotí Erikou uspořádal i velko u recepc i v  zahradě 
Rakouské rezidence na počest 80. narozenin paní Geraldiny Muchové. Mezi slav-
nostními řečníky nechyběl ani ministr kultury České republiky, Ing. Jaromír Talíř, 
který také připomenul angažovanost paní Muchové v Klubu Za starou Prahu. 

Chtěla bych se za členy našeho Klubu připojit k četným blahopřáním k těmto 
zcela neuvěřitelným narozeninám a povinšovat požehnání, zdraví, štěstí a mnoho 
dalších uměleckých úspěchů v osobním i „nadačním" životě. 

Quod bonům, felix, faustum, fortunatumque sit! 

POZNÁMKA K NÁSLEDUJÍCÍMU TEXTU: 

Paní Geraldine Muchová po nesmírně úspěšné přednášce zapsala do pamět-
ní knížky Hovorů o Praze za záznam jejího manžela z roku 1986 tato slova 
„I enjoyed giving this talk very much. Mockrát děkuji Geraldine Mucha 
13.IV.92". Postoupila Klubu rukopis své přednášky na 26 listech a dovolila, aby-
chom ho příležitostně vydali v klubovních Zprávách. Vyžádala si pouze grama-
tickou úpravu. Toto přání mně způsobilo velké problémy. Paní Muchová se totiž 
naučila obdivuhodně česky a při rozhovoru mnozí nepoznají, že její mateřštinou 
je angličtina. Při psaném projevu stačilo jen opravit drobné gramatické detaily. 
Přiznávám se, že jsem tak činila nerada, protože jsem nechtěla porušit kouzlo 
osobitého vyprávění. Snažila jsem se zachovat, pokud bylo možno, i slovosled, 
užívání čárek, zájmen, délku vět aj. Přesto bych byla raději, kdyby si členové 
Klubu mohli poslechnout zvukový záznam s autentickým originálním projevem, 
nebo byl pořízen obrazový záznam i s půvabným zjevem paní Geraldiny 
Muchové. 

H. T. 
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MtJ ŽIVOT S JIŘÍM MUCHOU 

Geraldine Muchová 

PŘEDNÁŠKA NA HOVORECH O PRAZE 
DNE 13. DUBNA 1992 

Lidé se mě často ptají, jak jsem se s Jirkou seznámila. Bylo to v roce 1941, 
a myslím, že Vás bude zajímat, když Vám připomenu, jaká byla v Anglii situa-
ce v té době. Když si představíte, že Norsko, Dánsko, Holandsko, Belgie, Polsko, 
Československo, Německo a polovina Francie byly okupovány Hitlerovými voj-
sky, v e Španělsku by l Franc o a  v  Itáli i Mussolini , tak , ž e v  Angli i s e čekala 
denně invaze. Také se na invazi horlivě připravovalo. Kdo nebyl přímo u ozbro-
jených sil , připoji l s e k  něčemu . N a příkla d byl a strašn á poptávk a p o lidec h 
schopných namalovat kamufláž , a k tomu šlo mnoho studentů z  vysokých škol 
umění. Také kdokoliv bydlel moc blízko moře, byl vystěhovaný do vnitrozemí. 

Uprostřed Anglie bylo lázeňské město, které se jmenovalo Leamington Spaa 
a jako lázeňské město mělo spoustu ubytovacích budov, hotelů a tamějších lidí, 
kteří pronajímali pokoje. Takže spousta těch lidí vystěhovaných z blízkosti moře, 
byla ubytována v Leamington Spaa. 

Také v. tu dobu v Anglii byla záplava mladých cizinců, kterým se podařilo 
utéci ze zemí okupovaných Hitlerem. A aby mohli být ubytováni a také dáni tro-
šku pod dozor, protože se předpokládalo, že budou mezi nimi špioni, tvořily se 
pro ně tábory, a to v různých velkostatcích, které ti velkostatkáři dali pro tento 
účel war office (ministerstvu obrany). 

Jeden z  takových táborů byl v Cholmondelay Parku . A tam byli ubytováni 
pod stane m Čechoslováci . Cholmondela y Par k by l blízk o Leamingto n Spaa , 
a vůbec , aby se ti mladí cizinci necítil i nevítaní , sty k s  nejbližším okolím byl 
velice podporován . Takž e Čechoslovác i s e dos t čast o objevil i v  Leamingto n 
Spaa, kde brzy našli přátele, specielně mezi lidmi zaměstnanými u kamuflážního 
podniku, který měl své hlavní středisko také v Leamington Spaa. 

No, proč Vám tohle všechno říkám: Já jsem měla dvě staré tety, které, pro-
tože bydlel y n a jižním břeh u Anglie , byl y odstěhován y d o Leamington Spaa . 
Také jse m měl a jedn u sestřenici , kter á studoval a n a vysok é škol e uměn í 
v Londýně a která se dala na kamufláž, což znamenalo, že tam byla ubytovaná 
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také. Čímž jsem měla dva důvody se tam zajet podívat. Ty dvě tety byly ubyto-
vané u jedné milé paní, která mně nabídla nocleh na gauči, kdybych chtěla zůstat 
přes noc a ta sestřenice mně řekla, že zrovna ten večer bude nějaká sešlost u jed-
noho z těch studentů, který se dal také na kamufláž, a abych šla s ní. No dobře, 
jenomže sestřenice nevěděla přesně, kde ten student je ubytován. Věděla ulici, 
ale nevěděla číslo domu a stejně i kdyby věděla, bylo zatemnění, žádné osvětle-
ní na ulicích, nic nesmělo svítit, takže ta čísla domu nebyla vůbec vidět. 

U jednoho domu stál takový mladý muž v uniformě francouzské cizinecké 
legie. Sestřenice mě šeptala, „To bude asi jeden z Čechoslováků", a šly jsme dál 
až na konec ulice, pak bylo jasné, že se musíme vrátit zpátky. Ten mladý muž 
pořád stál u toho domu a mezitím si sestřenice vzpomněla na to číslo (myslím, 
že to bylo 30) a řekla k tomu mladíkovi, francouzsky, že hledáme číslo 30, a jest-
li on neví náhodou, jestli je to ten dům. On odpověděl anglicky , že také hledá 
číslo 30 , al e neví , jak t o m á najít . Sestřenice m u říkal a „Zkusím e to , pojďte 
s námi" , a  šli jsme všichn i tř i dovnitř . A  samozřejmě ten mlad ý muž ve fran-
couzské legionářské uniformě byl Jirka. Takže takovým naprosto náhodným způ-
sobem jsme se seznámili. 

To bylo na jaře 1941 , a na podzim tohoto roku jsme se vzali. Musím říci, že 
na začátku všichn i moj i příbuzní , včetn ě rodičů , byl i z  toho trošku vyjevení . 
O Alfonsu Muchovi s e vědělo jenom, že byl současníkem Toulouse-Lautreca , 
Sarah Bernhardtové a vůbec lidí z konce minulého století, a zdálo se to být dost 
nepravděpodobné, že by měl tak mladého syna. Ale šarm Jirkův brzy přesvědčil 
hlavně moji matku, že to, co o sobě a o své rodině řekne, je pravdivé. 

Moji rodiče bydleli v Londýně, protože otec přednášel na Royal Academy of 
Music, kde já jsem v tu dobu studovala. Samozřejmě, poručík Mucha neměl dost 
peněz, aby mohl koupit snubní prsten. On stejně měl svůj z prvního manželství, 
a na takové detaily se moc nemyslelo. Člověk, při těch denních náletech nikdy 
nevěděl, jak bude dlouho živ. Otec se mě ptal, jestli má Jirkovi půjčit peníze na 
ten prsten, ale matka řekla, že určitě najde nějaký prsten, který by se mohl pou-
žívat zatím . Takže naše svatba byla typicky válečná . Já s  otcem jsme s i vzali 
volno ze studií, matka přišla s prstenem, který našla mezi svými šperky a poru-
čík Mucha, už v britské uniformě, se objevil. Jedinými svědky byli moji rodiče 
a p o ceremonii jsme šl i všichn i zpátk y d o práce . Jediný rozdí l byl , ž e večer , 
místo abych šla domů, jsem šla do malého bytu za Marble Arch, který Jirka měl 
dohromady s Otakarem a Máňou Krausovými. Jirka brzy po svatbě nastoupil do 
letectva a stal se válečným korespondentem BBC. Otíka Krause na vojnu nevza-
li kvůli srdeční vadě, ale on, se svým nádherným barytonovým hlasem, nastou-
pil do ENSA, což byla společnost, která organizovala kulturní pořady pro vojsko. 
To znamenalo, že Máňa Krausová a já jsme byly dost často samy. V Londýně 
v tu dobu byl každý večer nálet, někdy i ve dne, takže byly vůbec takové dobro-
družné časy. 

Jak ví každý, kdo Jirku poznal, on vždycky uměl navázat styky se zajímavý-
mi lidmi. A brzy začali chodit k nám hlavně spisovatelé a básníci, britští i cizí. 
Měli jsme schovaný klíč pod rohožkou, a kdykoliv byli v Londýně na propustku, 
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mohli přijít k nám a když jsme nebyli doma, mohli sami odemknout. Jednou jsem 
přišla domů a vidím v bytě úplně neznámého britského vojáka. Stál trochu vyje-
vený v předsíni a začal se vymlouvat. Prý nevěděl, na kterém poschodí je scho-
vaný klíč pod rohožkou. Čímž se prokázalo, že jsme nebyli jediní my, kteří měli 
klíč takhle schovaný. Občas se taky objevil Jirka z nějaké fronty, ale vždycky 
jenom na moc krátkou dobu. Dokonce jeho kniha „Oheň proti ohni" je jeho diář 
z války. 

Jakmile skončila válka, Jirka začal vozit věci do Prahy. On byl v uniformě, 
tak to šlo bez problémů. Ovšem já jsem byla strašně zvědavá na tu Prahu, a dost 
netrpělivá, abyc h s e ta m dostal a c o nejdříve . Žádn é civiln í cestován í nebyl o 
a všechny země okupované Hitlerem byly v dosti chaotickém stavu. Žádná civil-
ní letadla nelétala a kanál byl plný min. Ale přece jenom pár lodí začalo brát civi-
listy mezi pasažéry. 

Jirka mn ě posla l zpráv u d o Londýna , ž e bud e n a krátko u dob u v  Paříži , 
abych za ním přišla . Také mně poslal adresu , kde ho najdu. Ta byla u rodiny 
Pucové, která žila dlouho ve Francii. Ovšem, když jsem s e objevila u Pucové, 
Jirka už tam nebyl. Odejel do Bruselu, ale že prý se vrátí. Mám na něho čekat. 
Jenomže jídla bylo tak málo v tu dobu v Paříži, že mít ještě jednoho člověka na 
stravu nebylo vůbec snadné. Čekala jsem pár dní a pak jsem se rozhodla odce-
stovat z a Jirkou d o Bruselu . Ta m odtu d jely t y UNRR A konvoj e směrem n a 
východ, takže Jirka s e pokusil mě připojit k jednomu z  těch konvojů. Dostala 
jsem různé injekce proti choleře a  nevím co všechno a  nakonec to nešlo . Tak 
zpátky vlakem do Paříže, protože Jirka se dozvěděl, že letí nějaká francouzská 
kulturní delegace z Paříže do Prahy. A přece se tohleto podařilo. Byli jsme oba 
připojeni k  t é delegaci . Jenomž e tenkrá t t a mal á vojensk á letadl a letěl a dos t 
nízko a ten let byl jako jízda na divokém koni. Jirka samozřejmě byl na to zvy-
klý a mně to nevadilo, ale všem členům té delegace bylo z toho špatně, strašně 
zvraceli, a večer v Praze byla pořádána pro ně recepce, na kterou jsme byli také 
pozvaní a ti chudáci tam vypadali celí zelení a zkroucení. 

Ráda si vzpomínám na svoje první dojmy z Prahy, hlavně protože ta pová-
lečná nálada byla tak báječná. V Praze se hemžili vojáci všech spojenců. Ruští 
vojáci a američtí vojác i byli spolu na ulicích. Pražanky s i vytáhly kroje , které 
měly celou válku schované a v neděli je nosily na procházku. Začala jsem pozná-
vat všechny Jirkovy kamarády, mezi nimi byl Kubelík a Firkušný, který hrál na 
prvním Pražském jaru. A vůbec to první jaro v Praze, to bylo v roce 1946 , bylo 
moc hezké. 

Já jsem měla z Indie hezký kus látky, který mě Jirka přinesl odtamtud. Zdenda 
Hoffmeisterová mě ušila z toho hezké večerní šaty a  samozřejmě jsem je nosila 
všude. Jeden den přišla k nám nějaká mladá žena, už si nepamatuji, která to byla, 
a prý Firkušný ji pozval na večeři a ona nemá nic na sebe, jestli bych jí mohla půj-
čit svoje indické šaty. Samozřejmě jsem řekla, že ano, jemže druhý den se objevil 
v Praze drb, že ta nová paní Muchová byla viděna na rande s Firkušným! Kolem se 
vždy hemžilo drby, celý život . Jirka vždycky říka l „Nevšíma t si" , takže jsem si 
nevšímala, ale bylo toho někdy trochu moc. 
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Tenkrát jsem také dělala cestu po celé Moravě a Slovácku, i na Slovensko 
mě vzal se podívat. To muselo být na podzim na to Slovensko, protože tam jsem 
viděla v  Nízkých Tatrách cel é koberce podzimních krokusů . Také se v každé 
vesnici nosil y jiné kroje . Také n a Han é jsme byli , kd e t y kroj e byl y vůbe c 
zvláštní. 

Už si nevzpomínám, kdo nám vyprávěl o možnosti mít malou vinici v Dolních 
Věstonicích. Ovšem předkové Alfonse Muchy vždycky pracovali na vinicích a Jirka 
měl, jak my říkáme u nás, green fingers, to znamená zelené prsty a vůbec dobrý 
vztah k rostlinám, takže jsme si jednu malou vinici vzali. 

Dolní Věstonice bylo místo , kde se ke konci války Rusov é a Němci srazil i 
a byla tam dost prudká bitva. Ta vesnice je u řeky Dyje a ta Dyje byla plná mrtvol 
z té bitvy. Ale víno tam odtud bylo výborné, ačkoliv jsem byla na vinobraní jen jed-
nou, protože tam nebyla skoro žádná pitná voda, všichni pili víno, i děti, a mně to 
dělalo špatně. Ale Jirkovi se to strašně líbilo, a když se trochu napil, tak začal zpí-
vat lidové písničky. Měl moc pěkný hlas. 

Hned po válce v Železné Rudě na Šumavě byl mladý farář , velký milovník 
hudby a umění vůbec. On se znal s Kubelíkovými a upozornil je, že v Železné Rudě 
jsou chalupy stavěné na starý způsob, většinou komplet s krásným, doma dělaným, 
malovaným nábytkem, které nikdo nechce a které by byly k máni. Rafael Kubelík 
se ihned o  to zajímal , a také řek l Jirkovi , a  Jirka t o řekl Zdeňkov i Štěpánkov i 
a všichni jsme dostali přidělené krásné staré chalupy. Přišli pak tam další umělci 
z Prahy a celé letní prázdniny Kubelík hrál v kostele na varhany a Plocek na hous-
le, a lidé přišli až z Plzně, aby to slyšeli. 

Ovšem tenkrát jídlo bylo ještě na lístky a mléko dostávaly jenom těhotné, anebo 
ženy s malými dětmi. Byl strašně malý příděl pro ostatní, ale jelikož naše chalupa 
měla malý pozemek, vzali jsme si kozu, abychom měli mléko. 

Tu kozu jsme dostali náhodným způsobem. Jeden den Jirka a Kubelík šli dolů 
do vsi pro něco, nevzpomínám s i pro co, ale byli strašně dlouho pryč a když se 
konečně objevili, táhli za sebou tři ovce a kozu. Prý byla ve vsi rozdělována zví-
řata a o ovce a kozu nikdo neměl zájem. Ovšem, později, když byl komunismus 
a Kubelíkovi odjeli, vzali jsme si jejich ovce k nám, a jednoho rána jdu do stáje 
a vidím, že jedna z nich porodila dvě jehňata. Přišel se na ni podívat místní lékař 
a říkal, že bych měla dát ty druhé ovce k beranovi a že ví o krásném beranovi . 
Jenomže majitelé toho berana bydleli úplně na druhém konci vsi a honit ty ovce 
přes celou ves se mně nechtělo. Ale pan doktor měl nápad. Prý dáme ty ovce do 
vozu na zadní sedadlo a aby to nikdo nepoznal, že vozíme ovce, dáme jim čepice 
na hlavy. Ovšem, lidé to stejně poznali a žena toho lékaře se strašně zlobila, když 
se to dozvěděla. 

Jirka měl stejně dobrý vztah k zvířatům, jako k rostlinám, a našel na půdě naší 
chalupy vyhozené staré nůžky na stříhání ovcí a také ty naše ovce ostříhal. My jsme 
dali tu vlnu utkat a jedna naše známá mu z toho upletla krásný svetr, čepici a ruka-
vice na lyžování. 

Také jsme měli slepice a kachny. Krmení pro slepice byl problém, ale ty kach-
ny šly každé ráno do potoka a zůstaly tam celý den, a pak se večer vrátily, takže 
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jsme měli více kachních vajec, než slepičích. Mě se to tam strašně líbilo, a stejně 
někdo tam musel zůstat starat se o ta zvířata a drůbež. 

Jirka odejel do Indie, protože se chtěl znovu podívat na všechna ta místa, už 
v mírovém stavu, která viděl za války, jako válečný korespondent BBC. Zajímaly 
ho ty ohromné změny, které tam začaly po skončení války. 

Já jsem se naučila dojit kozu od jedné mladé Němky, která měla nějakého 
psa, zvyklého se starat sám o sebe v lese. Jmenoval se Mopsi. Nevzpomínám si, 
jak se jmenovala ta rodina, ale byli to chudí dřevorubci a nepřišli do první fáze 
odsunu. Ale pak stejně museli pryč a nechali nám Mopslíka. Na pohled Mopsi 
byl dos t ošklivý , ale byl senzačn í hlídač , a  když Jirka s e vráti l p o delší době 
z Indie, musela jsem Jirku pohladit, než ho Mopsi pustil do chalupy. Mopslík, jak 
vyrostl n a t é lesn í samotě , neby l zvykl ý přijí t mez i lidi , a  kdy ž zača l chodi t 
s námi do vsi, tak se nakazil. Psinku dostal. Tak, jak ho vyléčit. Na půdě v naší 
chalupě jsme našli starou knihu, německy psanou, kde byly všechny možné způ-
soby léčení zvířat, i lidí, i jak zacházet s rostlinami, a já nevím, co všechno. Jirka 
tam našel lé k na psinku, který spočíva l z  různých bylin , míchaných d o mléka 
a zhuštěných střelným prachem. Nevzpomínám si , kde Jirka sehnal ten střelný 
prach, ale sehnal a smíchal ty složky dohromady, a Mopslík to zbaštil. Nejen to, 
ale druhý den mu bylo úplně dobře. 

Musím Vám říci, jak byl Jirka ohromně pracovitý. Rád spravoval a vždycky 
to dělal moc dobře. Například na jedné straně střechy naší chalupy byly ještě dře-
věné šindele a některé nutně potřebovaly opravu. Tak si Jirka půjčil poříz, a našel 
nějaké rezervní šindele ve stodole, a seděl před chalupou a  připravoval šindele 
k použití. Najednou šla kolem školní výprava z Plzně, anebo možná z Klatov, to 
si nevzpomínám, a ta učitelka pozorovala Jirku, jak seděl u toho pořízu, a pro-
hlásila „Děti , zastavte se, tady se děje něco moc zajímavého, podívejte se, jak 
pravý Šumavan sám hezky spravuje šindele pro svou střechu". No, „pravý Šuma-
van" dělal, jako že jí neslyší, a pokračoval. 

Na letní prázdniny v  roce 1947 se přišli moji rodiče podívat. My jsme byd-
leli s  Jirkovou matko u a  sestrou, všichn i dohromad y v e vile, kterou s i Alfons 
Mucha nechal postavi t v  Bubenči. Rodičům se všechno moc líbilo, a  pak otec 
dostal povolen í chyta t pstruh y v  potocích kole m Železn é Rudy . Byl o t o moc 
hezké léto, a také během toho léta jsem přišla do jiného stavu. Později tenhle rok 
přišel jeden z  mých bratranců n a lyžování , zůsta l pře s vánoce a  všechno bylo 
moc hezké, jenomže v únoru přišel komunismus. Jirka vlastně nevěděl, na začát-
ku, jak má na to reagovat. Jistě si budete pamatovat, že, v tu dobu, dost mladých 
lidí bylo trochu levicově orientovaných, a Jirka se rozhodl jít se poradit s Janem 
Masarykem, kterého dobře znal. A pamatuji se, jak přišel domů úplně zdrcený, 
a řekl, „Byl jsem navštívit mrtvého člověka". 

Můj bratranec mě přemlouval, abych jela porodit do Anglie, a Jirka říkal, že 
v té době, jak budu v Anglii, on bude předělávat horní část té vily na samostat-
ný byt pro nás. A to se skutečně stalo. Náš syn se narodil v květnu, a na podzim, 
když jsem se vrátila s miminkem do Prahy, celé horní poschodí té vily bylo pro-
měněno na samostatný byt. 
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Jenže komunisté se rozhodli udělat z Bubenče uzavřenou čtvrt pro diploma-
ty. Dělali to tím způsobem, že posadili diplomata do auta, vozili ho po Bubenči, 
a řekli mu, aby si vybral. No, čínský velvyslanec si vybral naši vilu. Jenže ten-
krát ještě nebyl v Číně komunismus, a náš Číňan byl velmi kultivovaný člověk, 
který mluvil bezvadně anglicky, a my jsme s ním navázali styk, a vypadalo to 
dost slibně, dokonce on oficiálně prohlásil, že naše vila by mu nevyhovovala . 
Jenomže dost brzy na to zvítězil Mao-ce-tung, a náš Číňan musil co nejrychleji 
zmizet. Ale všechno vypadalo, jako že zájem o naši vilu už není, a my jsme odje-
li s dítětem do Železné Rudy. Tam jednoho rána k nám zvonil telefon. Babička 
volala nás z Prahy, že jí vystěhovávají z vily do nějakého bytu na okraj Prahy. 
To Vám musím ííci, že Jirka normálně měl dost tichý hlas , a také se málokdy 
rozzlobil, ale když se ho něco skutečně dotklo, on dovedl mluvi t s  ohromnou 
rezonancí, aniž by křičel. On si okamžitě sedl do vozu a  jel do Prahy. Já jsem 
zůstala s dítětem v Rudě, ale babička mně potom líčila, jak to dopadlo. Prý ráno 
seděla u snídaně, a najednou dva obrovské stěhovací vozy se objevily u domu. 
Lidé vystoupili, babičce zakázali vyjít z domu, a ona zjistila, že má vypnutý tele-
fon. Jenže, c o on i zřejm ě nevěděli , ž e existoval o mal é úzk é schodiště , kter é 
vedlo z hlavní části vily, nahoru do naší části. 

To schodiště končilo zamčenými dveřmi, vypadalo to jako nějaká skříň, ale 
babička měla klíč, šla nahoru k našemu telefonu a tam odtud nám telefonovala. 
Ovšem než Jirka dojel do Prahy, asi polovina věcí už byla uložena v těch stěho-
vácích. Jirka prý vyletěl z vozu a tím ohromným rezonantním hlasem žádal, aby 
mu okamžitě zjistili, kdo bude platit tu škodu, a kdo jim to poškozování připustil, 
a který šílenec si dovolil takový příkaz dát, a tak dále, a tak dále, a nakonec ti lidé 
se lekli, a přestali. A prý do večera bylo všechno dané nazpátek do vily. Ovšem 
Jirka musel uznat, že s tou vilou je to asi beznadějné, a začal se poptávat a hledat 
nějakou výměnu. Tenkrát na Hradčanském náměstí číslo 6 byl ubytován britský 
vojenský atašé , a  komunist é s e rozhodli , ž e pr ý takov ý „nebezpečn ý člověk 4' 
nesmí bydlet ta k blízko hradu. Tak ho dali bydle t jinam. Jirka s e to dozvěděl, 
a přemluvil babičku, aby si vyměnila vilu za byt na Hradčanském náměstí. Ještě 
navíc, on našel samostatný byt na Baště svatého Jiří pro svou sestru. Takže tako-
vým způsobem jsme s babičkou přišli k ubytování na Hradčanském náměstí. 

Našemu synov i byl y dv a roky , kdy ž Jirku zatkli . J á jsem byl a v  Železné 
Rudě a vůbec nic jsem netušila. Čekala jsem, že přijede za námi Jirka, ale když 
nepřišel, tak jsem si myslila, že třebas někam odcestoval. Až za měsíc, nebo za 
dva, už si nevzpomínám, to napadlo někomu z Prahy mi to říci. Kozu jsme už 
neměli, Mopslíka také ne, ale dost ovcí a slepic. Myslím, že to byl místní lékař, 
který mě sehnal někoho, kdo by se staral o zvířata, a sebrala jsem dítě a odešla 
jsem do Prahy. 

Nastala dost nepříjemná doba, na kterou s i nerada vzpomínám. Hlavní sta-
rostí bylo sehnat peníze , abych já mohl a krmi t t o dítě. Byla měnová reforma, 
a babička měla co dělat, aby se stačila postarat o sebe. A mně vzali nějaký měsíč-
ní příděl, který jsem dostala na dítě, protože můj muž je prý špionem. Také kluk 
neměl nárok na školku ze stejného důvodu. Ale mě řekla jedna známá, která sice 
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neměla muže zavřeného, al e byli aristokraté , ž e ředitelka školk y n a Pohořelc i 
bere každé dítě bez poptávání. A skutečně našeho Johnyho tam vzala, což zna-
menalo alespo ň jedn o pořádn é jídlo denně . Tak é Kare l Šebánek , kter ý ved l 
hudební oddělení nakladatelství Melantrich, mě obstaral různé překlady, a nako-
nec i  zaměstnání ta m jako korektorky notovéh o materiálu. Samozřejmě hlavní 
ředitel byl nějaký komunista, ale ten jenom tam seděl. Ale on mě musel přece 
jenom prokádrovat. No, Karel Šebánek mě poradil, jak se mám chovat, a co mám 
říci, a hlavně, co nemám říci, a dobře to dopadlo. Já hrozně nerada vzpomínám 
na tu dobu. Jirka byl rok v samovazbě, a z toho je ta kniha „Studené slunce", ale 
když by l pa k v e Valdicích , zemře l Gottwal d a  byl a prohlášen a amnestie . 
Jenomže nebylo vůbec jisté, že by Jirka do té amnestie přišel. 

Prezidentem se stal Zápotocký a já jsem znala jednoho z tak zvaných „sta-
rých komunistů", který byl naprosto zklamaný a  zhnusený z  toho všeho, co se 
děje. On Jirku znal, a také znal Zápotockého osobně. Tak šel k němu a věřím, že 
hlavně jeho zásluhou se dostal Jirka do té amnestie. 

Nám samozřejmě sebrali Železnou Rudu, když byl Jirka zavřený, jenomže já 
jsem našla jinou hezkou chalupu v  Jizerských horách , a vystěhovala jsem vše-
chen malovaný nábytek tam. Tím jsem také poznala další moc hezký český kraj, 
dokonce Johny tam chodil první rok do školy. 

Jirka měl štěstí, že nemusel být u někoho zaměstnaný, když ho pustili. On 
psal scénáře, a na Barrandově mu to vzali, protože byly dobré, a také mohly být 
anonymní. Dokonc e n a začátk u šedesátýc h le t h o pustil i d o Londýn a (m y 
s Johnem jsme zůstali tady jako rukojmí), a tam se dozvěděl od jednoho vedou-
cího z  Victori a an d Alber t Musea , ž e chtěj í děla t výstav u plakát ů Alfons e 
Muchy, ale že jich mají málo, a jestli neví, kde by si mohli půjčit další. Tak si 
dovedete představit, s jakou radostí Jirka tu zprávu slyšel. Okamžitě nabídl z naší 
sbírky tolik plakátů, kolik chtějí. Ovšem teď nastala obrovská bitva se zdejšími 
úřady, aby ty naše plakáty pustili ven. Oficiální názor byl, že jde o naprosto bez-
cennou věc , bez umělecké hodnoty , dokonce degenerovanou a  buržoazní . Ale 
přece jenom asi pět různých úřadů muselo dát na to svůj „štempl", a  to se jim 
nechtělo. Al e nakonec , přec e jenom t y štempl y daly . Jenomž e tad y s e vůbec 
nepovšimnul te n obrovský úspěch , který ta první Muchova výstava v Londýně 
měla. Vydali tam Jirkovu první knihu o jeho otci „Alphonse Mucha, his Life and 
Art". Potom on napsal celou řadu dalších. 

Jirka nechtěl ztratit ten moment po té londýnské výstavě, ale teď nastala další 
bitva se zdejšími úřady, aby ho pustili vyjednat další výstavy. To si nedovedete 
představit, co to dalo za běhání mez i úřady , a  vůbec žádnou podpor u k  tomu 
nedostal, všechno musel dělat na vlastní konto. Ještě, že měl tolik dobrých zná-
mostí ve světě. 

Další otrava byla ta víza. On samozřejmě cestoval na československý pas , 
a potřeboval pro každou zemi víza . Pamatuji se, že jednou, když musil být ve 
Švýcarsku zrovna v době, kdy Švýcaři nedávali na žádný český pas vízum, tak 
se Jirka musil obrátit na jednu ze svých sestřenic, která byla provdaná za velmi 
bohatého švýcarského průmyslníka, kter ý z a něho ručil. Přitom zdejš í lidé mu 
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záviděli, ž e pořád cestuje . Kdyby tušili , co to bylo za otravování . Nejhorš í to 
bylo na začátku sedmdesátých let , když mu začali pravidelně odmítat výjezdní 
doložku. Nakonec jediné řešení bylo, abych se já odstěhovala zpátky do Anglie, 
a pak tu doložku „na návštěvu mojí ženy" mu nemohli odmítnout. No, mohli, ale 
to se stalo jen jednou, pokud se pamatuji. 

Jak začal růst zájem o Alfonse Muchu v  cizině, Jirka měl s tím víc a více 
práce. Lidé začali falšovat, anebo měli doma tak zvané Muchy, a přišli k Jirkovi, 
aby to autentizoval, a někdy to bylo něco strašného a vůbec ne od Muchy, a ti 
lidé mu nabízeli peníze, jen aby to autentizoval, a když odmítl, tak mu vynadali. 
Nejhorší byl i t i obchodníc i s  obrazy . Dokonc e v  Londýn ě by l jeden takov ý 
obchodník, který od nás ukradl množství kreseb. On počítal s  tím, že Jirka žije 
za železno u oponou , a  ž e s e t o nedozví . Naprost ý podvodník . Aneb o zas e 
Národní galerie tady v Praze. Francouzi organizovali velkou Muchovu výstavu 
v Grand e Palai s v  Paříži . Byl o všechn o připraven o a  n a posledn í chvíl i s i 
Národní galerie vyžádala jeden z nejhezčích originálů pro svou sbírku, jinak že 
to nepustí. No, ať je to v Galerii, jistě to tam víc lidí uvidí, než kdyby to bylo 
u nás. Jenomže to strčili do depozitáře, a je to tam dodnes. 

Nevzpomínám si , kdo zorganizoval celo u řad u přednášek v  jižní a  střední 
Americe. Ale bylo to, samozřejmě, velmi zajímavé cestování a  když Jirka byl 
v Panamě , přemluvi l ta m někoho , ab y mn ě posla l letenku , a  sešl i jsm e s e 
v Guatemale. To byl reprezentant firmy Fiat, který tu letenku poslal. On měl za 
ženu jednu naši dobrou známou a v Guatemale pro nás zorganizoval auto se šofé-
rem, kter ý ná s vozi l p o cel é zemi . Ta m jsou sam é sopk y a  všechn y aktivní . 
U břehu moř e je čern ý písek , a  lid é velm i milí , většino u Indiáni , kteř í jsou 
potomky pradávných Májů . Oblékají se do velmi pestrých barev , muži i  ženy, 
a mají zachovaných spoustu prastarých zvyků. Zvláštní muziku mají, a hrají na 
různé prastaré nástroje, a tančí na úplně zvláštní způsob. Také, když jsme tam 
byli, skupina únosců odvedla bratra toho reprezentanta Fiatu , jako rukojmí. To 
se prý stává pravidelně. Vyšetřovala to však katolická církev a vůbec ne policie. 
A za pár dní ho pustili. 

Teď j e t o as i dese t let , c o začal a t a prvn í Muchov a výstav a v  Toki u 
v Japonsku. Sponzorovala ji firm a Doi, a měla takový, až nečekaný úspěch, že 
československý velvyslanec v Tokiu na to upozornil, a to bylo poprvé, co Jirka 
dostal nějaké uznání z české strany. Před tím mu dělali jenom potíže. Japonská 
firma Doi mu obstarala letenky, a to Jirka využil, aby viděl co nejvíce zemí na 
Dálném východě. A dvakrát jsme se sešli v Thajsku, na příklad. To je staré krá-
lovství, které nikdy nebylo kolonizované. Nesmírně zajímavá země. Snad nejza-
jímavější jsou tam ty budhistické chrámy, o které se tam ohromně pečuje a které 
nebyly nikdy přerušeny od jiných náboženství . Jirka vždycky dovedl získa t co 
nejvíce od t é země, kde cestoval. Na příklad, když byl pozvan ý d o Austrálie , 
dozvěděl se, že v papuánské Nové Guineji, která je ostrovem podléhajícím admi-
nistrativě Austrálie, má tam funkci nějaký bývalý Čech, což stačilo, aby se tam 
Jirka jel podívat. Ovšem tam jsou ještě dodnes lidožrouti - nakonec si to všech-
no můžete přečís t v  jeho knize „Lloydov a hlava" . Ovšem, jak s e blíži l konec 
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osmdesátých let , t a věčn á dřin a začal a působi t n a Jirkovo zdraví , a  nakone c 
musel mít obrovskou operac i srdce. Ale přece jenom se z toho úplně uzdravil, 
přestal kouřit, a vypadalo to velmi slibně. Byli jsme spolu v Londýně předloni 
/=1990/ v lednu, a v únoru jel dolů do jižní Francie. Já jsem zůstala v Londýně, 
že se vrátím do Prahy na velikonoce. Jenomže se v té Francii nastydl, a jelikož 
vůbec nevěděl, co to znamená „dát si pozor", dostal z toho nachlazení zápal plic, 
a vrátil se do Prahy už moc nemocný. A krátce po těch velikonocích odcestoval 
naposled, navždy. 

Ale chci Vám říci, že všechnu tu obrovskou práci, kterou se zabýval, nene-
cháme zapadnout, naopak. Syn zakládá Nadaci, bude to Muchova nadace, která 
se bude zabývat vším, co se týká Alfonse a Jiřího Muchových. To znamená, že 
ty velké sbírky a  všechny t y skvosty, které Alfons Mucha sbíral, a které Jirka 
doplnil, zůstanou pohromadě. Nic se nebude prodávat, nic rozdávat, vše bude pro 
tu Nadaci. Výstavy budou pokračovat, a v budoucnosti veškerý ten velký archiv 
bude k dispozici pro všechny, kteří o to projeví zájem. A protože náš syn je ban-
kéř, a  pracuje mezi bankéř i u ž pomalu dvace t let , um í neje n založi t takovo u 
Nadaci, ale také ví, jakým způsobem sehnat finanční prostředky. 
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Zprávy Klubu Za starou Prahu č. 2/97 
byly dány do tisku 18. srpna 1997 za této domácí rady: 

Ing.arch. Josef Hyzler - předseda 

JUDr. Zdeněk Dušek, PhDr. Kateřina Bečková - místopředsedové 

Richard Biegel , Akad . mal . Ver a Dědičové , Ing . arch . Aloi s Doležel , Mgr . Kateřin a 
Finková, JUDr. Otakar Frankenberger, Josef Hrubeš, Radek Lunga, Akad. arch. Jaroslava 
Mrázová, PhDr. Jindřich Noll, Doc. ing. Jiří Pauli, CSc., Prof. arch. Milan Pavlík, CSc., 
Ing. arch. Helena Polívková, Csc., Ing.arch. Milan Polívka, PhDr. Helga Turková, Ing. Jan 
Vinař- členové 

Marek Foltýn, Ing. Jiří Novák, Karel Novotný, Ing. Jan Voletz - náhradníci 

JUDr. Jan Cejp, Milan Patka, Dr. ing. Jan Kloub - revizoři 
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Jazyková úprava: 
Radek Lunga 

Obálku navrhla: 
Vera Dědičové s použitím předlohy Miloše Endlera 

Litografie a tisk: 
PULSO, s.r.o., Nitranská 22, 130 00 Praha 3 

KLUB ZA STAROU PRAHU 

sídlí v Juditině věži Karlova mostu, Praha 1, Mostecká 1 
Úřední hodiny: středa 15 -18 hod. 
Telefon: 02/530506 

(v mimoúředních hodinách možno ponechat vzkaz na telefonním záznamníku). 

Domácí rada se schází každou druhou středu od 17,30 hod. 

Podávání novinových zásilek povolilo Ředitelství pošt pod čj. NP154/94 ze dne 20. ledna 1994. 
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MUZEUM 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

zve členy Klubu Za starou Prahu k návštěvě svých podvečeru v budově Muzea hlav. 
města Prahy, Na Poříčí, vždy v 17,30 hod. 

2.10. Keltové v Praze 

Druhý veče r s  Bratrstve m Keltů , archeologi í a  četbo u z  Knih y Zuzany 
Kočové "Potíže putování". 
Hovoří Mgr: M Kostka, čte Jana Švábová, hudbou doprovodí irská kapela 
DÚNANDORES. 

9.10. Staré Střešovice nezahynou 

Z dávné, ale i nedávné pohnuté historie docela malé, ale významné pražské 
lokality. 
Vystoupí PhDr. Michal Flegl, doc ing. arch. Jan Mužík, CSc. a obyvatelé 
Střešovic. 

23.10. Menší vodní zdroje v Praze 

Jejich historie a ekologický význam. 
Přednáší prof. Jan Herink, violoncello Ondřej Kopecký 

6.11. Jak se Praha oblékala a bavila na přelomu století 

Nahlédnutí do života prababiček a  pradědečků v e spolupráci s  etnografy 
a umělci. 
Vystoupí dr Jiřina Langhammerová a dr Věra Thořová, Jiří Traxler. 

13.11. Středověké hudební nástroje 

Hudba a zpěv Pavel Jurkovič. Přednes Alfréd Strejček 

20.11. Málo známé Kunratice 

Poutavě o místě někdejšího lucemburského hrádku a dalších zajímavostech 
této části Prahy. 
Hovoří ing. Zdeněk Zeman, doplněno dokumentací 
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4.12. Pražsk ý advent 

Vánoční trhy, zvyky typické pro Prahu, výstavka betlémů a svatých obrázků 
ze sbírky MUDr. Marie Bašeové. 
Ve spolupráci s Etnografickým ústavem Akademie věd ČR. 

11.12. Představuj e se Praha 15 

Hostivař, Horní Měcholupy, Šeberov, Opatov, Milíčov 
Hovoří dr. Jiří Bartoň, doplněno diapozitivy a dokumentací 

zve členy Klubu Za starou Prahu k návštěvě svých přednášek, 
které se konají vždy ve čtvrtek v 17,30 hod. v budově Muzea 
hlav. města Prahy Na Poříčí. 

25.9. PhDr. Milena Bravermannová 

Pohřební výbava Habsburků z  katedrály sv . Víta na 
Pražském hradě 

30.10. Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc. 

Pražský obytný dům - vývoj bydlení v 19. století. 

27.11. PhDr. Josef Zemlička, DrSc. 

Počátky české šlechty. 

18.12. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 

Obytné věže českých hradů. 
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