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K problematice obnovy hlavního prÛãelí
Malostranské radnice v Praze
Karel KIBIC

1

V souãasné dobû se pﬁipravuje dokonãení ob-

lostranské radnice do‰lo k dispoziãním úpravám

Obr. 1. Praha, Malostranská radnice, pohled od jihozápa-

novy hlavního prÛãelí b˘valé Malostranské radni-

uÏ v letech 1787–1793 a vûÏe se ‰títy hlavního

du, souãasn˘ stav. (Foto K. Kibic)

ce ãp. 35/III, jedné z nejv˘znamnûj‰ích budov

prÛãelí odstranil stavitel Josef Kaura v roce

Men‰ího mûsta PraÏského, stojící na v˘chodní

1826. V souãasné dobû v˘znamnû vstupuje do

stranû Malostranského námûstí. JiÏ dlouhou dobu

v˘sledného ﬁe‰ení prÛãelí radnice zámûr vlastní-

sv. Václava) ve stﬁedu rozsáhlého Malostranské-

je radnice ochuzena o trojvûÏovû ukonãené hlavní

ka objektu vyuÏít podkroví pro galerijní úãely a ob-

ho námûstí, zatím neãlenûného na Horní a Dolní.

prÛãelí, které spolu s chrámem sv. Mikulá‰e do-

jevila se otázka, jak provést jeho osvûtlení – vel-

V dobû lucemburské zﬁizovala královská mûsta

minovalo námûstnímu prostoru. Jako ostatní his-

k˘mi vik˘ﬁi, nebo okny v obnoven˘ch vûÏích?

své radní domy témûﬁ vÏdy pﬁestavbou objektu ji-

torické radnice v Praze, i Malostranská doplatila

Následující úvahu o problematice obnovy hlav-

ného druhu – mû‰Èanského domu (Praha-

na josefinské reformy a dvorsk˘ dekret z roku

ního prÛãelí Malostranské radnice ãlením na tﬁi

-Staré Mûsto), domu panského (Brno) ãi kupecké-

1784 o spojení správy ãtyﬁ praÏsk˘ch mûst v je-

ãásti:

ho (KadaÀ). První malostranská radnice mohla

den magistrát, soustﬁedûn˘ ve Staromûstské rad-

1. Malostranská radnice a její stavební v˘voj,

vzniknout jako úãelovû stavûná budova nebo ta-

nici. Radnice Novomûstská, Malostranská i Hrad-

2. metoda vûdecké rekonstrukce jako jedna

ké pﬁestavbou kupeckého domu, jak bylo u rad-

ãanská tak ztratily svou samosprávní funkci

z metod památkové péãe – teoretická ãást,

nic ve stﬁedu námûstí obvyklé (Uniãov) – histo-

a byly dispoziãnû pﬁestavûny pro nové vyuÏití.

3. ﬁe‰ení obnovy prÛãelí Malostranské radnice.

rické zprávy zde zcela chybûjí. Pﬁi bojích mezi

Ztráta radniãní náplnû vedla záhy ke strÏení ãásti

2

husity a královskou posádkou v roce 1419 byla

ji vyjadﬁující – u Novomûstské radnice ‰títÛ prÛãe-

1. Stavební v˘voj Malostranské radnice

totiÏ radnice s archivem vypálena a stala se jen

lí do Karlova námûstí, u Malostranské tﬁí vûÏí

Malá Strana mûla postupnû tﬁi radnice. První

poustkou, na jejímÏ místû byl roku 1453 posta-

a ‰títÛ hlavní fasády. Av‰ak postiÏena byla i radni-

z nich vznikla v dobû lucemburské, zﬁejmû ve dru-

ven mû‰Èansk˘ dÛm; pﬁesto se je‰tû v letech

ce Staromûstská, která roz‰íﬁené samosprávû ne-

hé polovinû 14. století. Od Starého i Nového

staãila. Zprvu byly nevelké prostor y získány pﬁe-

Mûsta se Malá Strana li‰ila ve své mûstské

patrováním obecní sínû v roce 1787 a strÏením

správû podle práva magdeburského. V ãele

■ Poznámky

její pozdnû gotické síÈové klenby stavitelem Matû-

mûstské rady stojící purkmistr je doloÏen v roce

1 Cyril MERHOUT: O Malé Stranû, Orbis, Praha 1956, s. 93.

jem Hummlem, pak byly v letech 1828 a 1832 pﬁi-

1330, radnice se poprvé uvádí aÏ roku 1407.

2 Radnice stála v sousedství hﬁbitova pﬁi farním kostele,

pojeny domy ãp. 938, 937 a 24/I a nakonec bylo

Od radnic obou zmínûn˘ch praÏsk˘ch mûst se Ma-

na námûstí byla pÛvodnû i ‰kola a masné krámy. Václav

v˘chodní kﬁídlo zbouráno a v letech 1838–1848

lostranská li‰ila také svou polohou. Stála spolu

HLAVSA, Jiﬁí VANâURA: Malá Strana/Men‰í mûsto praÏ-

nahrazeno velk˘m kﬁídlem novogotick˘m. U Ma-

s farním chrámem sv. Mikulá‰e (a rotundou

ské, SNTL 1983, s. 37.
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1454 a 1476 mluvilo o „staré radnici“. – Druhou

k blízkosti císaﬁské rezidenci by také poÏívala vel-

radnici si malostran‰tí poﬁídili roku 1436 v domû

ké váÏnosti“; císaﬁ Matyá‰ Ïádost pﬁijal. Pﬁestav-

pozdûji zvaném U bílého vola na jiÏní stranû ná-

ba byla ihned zahájena a ve druhé polovinû roku

mûstí, kde v pﬁízemí situovali vûzení s dosud za-

1618 se pracovalo na námûstním prÛãelí. Nákla-

chovan˘mi Ïeleznû pobit˘mi dveﬁmi (v˘chodní

dy v‰ak pﬁev˘‰ily rozpoãet a vyvolaly poÏadavek

ãást domu ãp. 271/III). DÛm v‰ak novému úãelu

‰etﬁit, o ãemÏ svûdãí poznámka písaﬁe ze zasedá-

nepostaãoval, a proto si mûsto zakoupilo v roce

ní rady 1. bﬁezna 1619: „A nyní na rathauzu sta-

1478 od Jana Tovaãovského z Cimburka mûsti‰tû

vení velk˘ náklad jde. ProtoÏ Ïádají, aby zbyteã-

v severov˘chodním nároÏí námûstí k v˘stavbû tﬁe-

ností pﬁi témÏ stavûní zanecháno bylo.“ Pavel

tí radnice (novum praetorium). Byly to zﬁejmû par-

Preiss pﬁipomíná, Ïe není jasné, ãeho se zanechá-

cely dvou domÛ. Na tomto místû vzniklá radniãní

ní zbyteãností mohlo t˘kat – podle nûj se to snad

budova byla ãlenûna ve vy‰‰í ãást nároÏní a jed-

vztahovalo ke zdobn˘m ãlánkÛm prÛãelí nebo v˘-

nopatrovou ãást jiÏní. Dokládají to prospekty Vra-

zdobû interiérÛ. PrÛãelí v‰ak tehdy bylo z velké

tislavsk˘ z roku 1562 i SadelerÛv z roku 1606,

ãásti provedeno (nebylo je tak moÏné zjednodu‰it)

na nichÏ je také patrné podloubí v pﬁízemí a od-

a náklady na v˘pravu vnitﬁních prostorÛ nebyly pﬁí-

li‰né sedlové zastﬁe‰ení obou ãástí – nároÏní

li‰ vysoké. PoÏadavek zanechání zbyteãností se

ãást mûla hﬁeben stﬁechy kolm˘ k námûstí, ukon-

ale mohl vztahovat na v˘stavbu hlavního prÛãelí

ãen˘ ‰títem, u jiÏní ãásti byl rovnobûÏn˘ s hlav-

nad korunovou ﬁímsou. BûÏn˘ pﬁístup renesanã-

ním prÛãelím, s vûÏiãkou v jeho stﬁedu. Pﬁes blíz-

ního investora smûﬁující k rychlé v˘stavbû a ze-

kost místa vzniku zhoubného poÏáru roku 1541

jména k brzké moÏnosti vyuÏívání novostavby tu

nebyla radniãní budova tehdy postiÏena. Od dru-

byl navíc odÛvodnûn nedostatkem finanãních pro-

hé poloviny 16. století byla radnice místem v˘-

stﬁedkÛ na dokonãení pÛvodního návrhu – radni-

5

2
3

znamn˘ch událostí – napﬁíklad roku 1575 zde pﬁi-

ce byla proto urychlenû zastﬁe‰ena a vûÏe ani ‰tí-

jaly stavy vyznávající pod obojí âeskou konfesi.

ty námûstního prÛãelí zatím nebyly realizovány.

V 80. letech 16. století byla zﬁejmû pﬁestavována,

Hlavní ãást radnice pﬁi námûstí nebyla v roce

jak tomu nasvûdãují ver‰e BlaÏeje Jiãínského z ro-

1619, kdy zde jiÏ zasedala mûstská rada, je‰tû

ku 1589: „Pﬁi tom rynku jest dÛm radní – v nûmÏ

hotova, zároveÀ v‰ak pokraãovala v˘stavba zadní-

Obr. 2. Praha, Malostranská radnice, pohled od severozá-

pﬁíbytkové nákladní – teì nyní znovu vzdûláni.“

ho kﬁídla. Z roku 1619 také pocházejí intarzované

padu. (Foto K. Kibic)

Nová v˘stavba se mûla t˘kat pravé poloviny rad-

dveﬁe s nápisem Senatus 1619, pﬁemístûné po

Obr. 3. Praha, Malostranská radnice, severní prÛãelí rad-

niãní budovy a rozdíl pﬁedchozího a nového stavu

zru‰ení Malostranské radnice do radnice Staro-

nice se zachovanou ãástí nad hlavní ﬁímsou. (Foto K. Kibic)

by mûl b˘t patrn˘ z porovnání obou v˘‰e zmínû-

mûstské. Hlavní i boãní prÛãelí jsou pojednána

n˘ch vedut z let 1562 a 1606, av‰ak KozlÛv dﬁe-

tektonicky s horizontálními ﬁímsami i pilastry, ve

vor yt je v záznamu Malostranské radnice pﬁíli‰

druhém patﬁe námûstního prÛãelí ukonãen˘mi

novan˘m man˘ristick˘m interiérÛm okruhu rudol-

schematick˘. V dispoziãním ﬁe‰ení a ve vnitﬁním

bustami.

finsk˘ch staveb. ZároveÀ prokázala mimoﬁádn˘

7

vybavení budovy pﬁipomíná Cyril Merhout z rÛz-

Velkou otázkou je autorství návrhu radnice. Je

v˘znam Filippiho tvorby, k níÏ patﬁí pohﬁební pa-

n˘ch zpráv místnost rady, dva pokoje, síÀ, ‰iro-

z nûho patrné italské ‰kolení, na PraÏském hradû

mátník zesnulého Rudolfa II. z roku 1612 (cast-

kou chodbu nad schodi‰tûm a obraz Bartolomûje

a Malé Stranû v‰ak pÛsobila velká ﬁada italsk˘ch

rum doloris) a stavby na PraÏském hradû – Nové

3

Sprangera Justicie s nûkolika génii v radní síni.

architektÛ. Dalo by se pﬁedpokládat, Ïe se na v˘-

stavení, Matyá‰ova brána a Matematická vûÏ –,

Radnice byla váÏnû po‰kozena za vpádu Pasov-

stavbû Malostranské radnice podílel hlavní hradní

dále kostelík sv. Rocha na Strahovû, spolu s Ma-

sk˘ch 15. února 1611, kdy se v ní bránila ãást

architekt (jako tomu bylo dﬁíve u Novomûstské

lostranskou radnicí i zdej‰í luteránsk˘ kostel

stavovského vojska ostﬁelující z jejích oken Pa-

radnice – v letech 1520–1526 Benedikt Ried a po

sv. Trojice, poutní chrám Panny Marie ve Staré Bo-

sovské. Ti snesli pﬁed radnici dﬁevûné ãásti budo-

poÏáru v roce 1559 Bonifác Wohlmut), kter˘m byl

leslavi a jiné. Na druhé stranû je Krãálová autor-

vy a zapálili je, stavovská posádka se pak vzdala.

v letech 1602–1616 Giovanni Maria Filippi. Zdá

kou mylného názoru vycházejícího z atikového

Vpád Pasovsk˘ch na Malou Stranu dokládá rytina

se, Ïe zásadní poznatky v této vûci pﬁinesl Pavel

charakteru boãního prÛãelí Malostranské radni-

z roku 1611, ukazující radnici stále v pÛvodním

Preiss – man˘ristické prvky prÛãelí radnice (roze-

ce, Ïe také její hlavní prÛãelí mûlo b˘t pravdûpo-

stavu. Literaturou zmiÀované poniãení budovy

klané frontony, triglyfy spojené s pilastry v prvním

v té dobû mûlo b˘t podnûtem k její nové v˘stavbû,

patﬁe, busty s volutov˘mi hlavicemi pilastrÛ ve

v radnici se v‰ak dále zasedalo a nelze vylouãit,

druhém patﬁe, obelisky, rámce s volnû navlékan˘-

■ Poznámky

Ïe se honosná pﬁestavba plánovala jiÏ pﬁed zmi-

mi bosami a dal‰í) se rÛznû objevují u Vignoly, Am-

3 Cyril MERHOUT, cit. v pozn. 1, s. 85.

Àovan˘m vpádem – aby odpovídala v˘znamu Prahy

manatiho, Alessiho i Tibaldiho. Pﬁi ﬁe‰ení radnice

4 Karel KIBIC: Staletá Praha III, Orbis, Praha 1967, Rad-

a Malé Strany jako evropské metropole s meziná-

se mohl uplatnit jen architekt znal˘ tehdej‰í ﬁím-

nice Men‰ího mûsta praÏského, s. 94.

Návrh její

ské architektur y, a tím byl z praÏsk˘ch italsk˘ch

5 Pavel PREISS: Ital‰tí umûlci v Praze, Panorama, Praha

úpravy pﬁedloÏila mûstská rada v roce 1617 âes-

architektÛ Giovanni Maria Filippi. Jarmila Krãálo-

1986, s. 98–99.

ké komoﬁe s Ïádostí o pﬁíspûvek. Komora konsta-

vá poukázala také na dispoziãní ﬁe‰ení nov˘ch

6 TamtéÏ, s. 100.

tovala, Ïe „taková stavba by nebyla jen pûknou

hlavních prostor orientovan˘ch do námûstí v prv-

7 Jarmila KRâÁLOVÁ: Dûjiny ãeského v˘tvarného umûní II/1,

ozdobou (ornamentum) mûsta, ale vzhledem

ním patﬁe radnice, které patﬁí k tektonicky kompo-

Academia, Praha 1989, s. 47.

rodním podílem zdej‰ích obyvatel.

4
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4

dobnû ukonãeno ‰títovou atikou, kterou pak na-

vázali a jsou odveden˘.“ Dobroslav Líbal pﬁitom

ru‰ilo cizorodé zavr‰ení fasády se ‰títy a vûÏice-

poukázal na to, Ïe dokonãení radnice zﬁejmû po-

mi, ukazujícími na dodateãn˘ projekt severského

vaÏovali malostran‰tí obãané za prestiÏní otázku

8

10

pÛvodu. Jak dále poukáÏi, nepﬁedcházel trojvû-

i v dobû tﬁicetileté války.

ZároveÀ usnesení ná-

Ïovému ﬁe‰ení se ‰títy hlavního prÛãelí Malo-

kladníkÛ prokazuje, Ïe zde existoval star‰í, nere-

stranské radnice návrh jeho ukonãení ‰títovou

alizovan˘ návrh trojvûÏového prÛãelí – ne Ïe by

atikou.

byl pro jeho dokonãení novû vytvoﬁen. V˘stavba

Pﬁi pﬁestavbû radnice byly obû její ãásti spojeny

vûÏní ãásti námûstního prÛãelí se realizovala me-

a po vyv˘‰ení jiÏní ãásti sjednoceny novou hlavní

zi lety 1628 a 1636, kdy radnici zachytil na dvou

ﬁímsou. U dispozice pﬁízemí je patrná pﬁestavba

mûstsk˘ch pohledech Václav Hollar. Na r ytinû

star‰í budovy, naopak první patro má jasnou pÛ-

podle jeho kresby z Petﬁína je chybnû zazname-

vodní skladbu tﬁí hlavních prostor – místnost purk-

nána s helmicí na uliãní víÏce proti kostelu sv. To-

mistra, síÀ radní a obecní – vesmûs zaklenut˘ch

má‰e a naopak bez námûstních vûÏí, na pohledu

neckov˘mi klenbami. Klenbu stﬁední (radní) sínû

Malé Strany od v˘chodu uÏ správnû se tﬁemi vûÏe-

zdobily freskové znaky. Pﬁekvapující je trasování

mi. Na pozdûj‰ích rytinách je zachyceno umístûní

schodi‰È v patrech rovnobûÏnû s hlavním prÛãelím

velkého ﬁí‰ského znaku ve vrcholu hlavní, stﬁední

vedoucí k úvaze, zda nepocházejí z pozdûj‰í doby,

vûÏe. Zvût‰ení detailÛ oproti skuteãnosti bylo u ve-

po ubourání radniãních kﬁídel na v˘chodní stranû

dutistÛ ãasté, ale znak u Malostranské radnice

Obr. 4 Praha, Malostranská radnice, pÛdorysy pﬁízemí

areálu. Jednoramenn˘m schodi‰tûm se v prvním

mûl navíc nepochybnû zdÛrazÀovat fakt, Ïe Praha

a prvního patra. (Kresby K. Kibic)

patﬁe vstupuje do kﬁíÏovû klenuté arkádové chod-

byla stﬁedem ﬁí‰e – stejnû jako byl velk˘ ﬁí‰sk˘

Obr. 5. Praha, Malostranská radnice, ranû barokní vstup-

by, zatímco odtud vedoucí schodi‰tû do druhého

znak situován v roce 1596 na Krocínovû ka‰nû na

ní portál. (Foto K. Kibic)

patra je dvouramenné s vﬁetenovou zdí. Schodi‰-

Staromûstském námûstí. Po roce 1620 uÏ Praha

tû v obou patrech v‰ak vznikla pﬁi pﬁestavbû po

hlavním sídlem ﬁí‰e nebyla, znak na radniãní vûÏi

roce 1617. Druhé patro ãásteãnû pﬁestavûli

mÛÏe b˘t tedy hodnocen jako dÛkaz realizace star-

5

v 19. století, ale nûkteré zdej‰í pﬁíãky jsou pÛ-

‰ího návrhu. V literatuﬁe se objevuje myln˘ názor,

■ Poznámky

vodní, podporující vûÏe v zachované stﬁe‰ní kon-

Ïe vûÏe hlavního prÛãelí byly jiÏ barokní. Jeho ar-

8 Jarmila KRâÁLOVÁ: Ital‰tí mistﬁi Malé Strany na poãát-

strukci. âást radnice byla snad podsklepena,

chitektura je shodnû s ãástí pod korunovou ﬁímsou

ku 17. století, in: Umûní XVIII, 1970, s. 547. Cituje téÏ

podle Franti‰ka Rutha objevil ve sklepû premon-

man˘ristická (tvarování ‰títÛ, dﬁíky pilastrÛ dolÛ se

P. PREISS, viz pozn. 5, s. 100.

strát a kustos Univerzitní knihovny Karel Rafael

zuÏující, obelisky, ãuãky), ale i bánû jsou je‰tû pozd-

9 Franti‰ek RUTH: Kronika královské Prahy a obcí sou-

Unger v roce 1783 rozsáhlou knihovnu, uschova-

nû renesanãní – mají zvoncovit˘, a ne cibulovit˘

sedních, Praha 1904, s. 707.

nou zde za ‰védské války. Radnice byla tehdy

10 Dobroslav LÍBAL, Jan MUK: Paspor t Malostranské

ãtyﬁkﬁídlá s vnitﬁním lichobûÏn˘m nádvoﬁím a v jiÏ-

Sotva dostavûnou radnici postihl roku 1648

radnice ãp. 35/III, SÚRPMO, Praha 1965, s. 6.

ním kﬁídle byl situován mûstsk˘ pivovar. Zachoval

vpád ‰védského vojska generála Jana Kr y‰tofa

11 Napﬁíklad u vûÏí zámkÛ ve Fr˘dlantû a Nové Vsi, kos-

se také renesanãní krov námûstního kﬁídla.

Königsmarka, které ji po opanování Malé Strany

9

charakter – shodnû s jin˘mi helmicemi té doby.

11

telÛ sv. Vavﬁince v Horní Blatné a Nalezení sv. KﬁíÏe

Vedle vyãerpan˘ch finanãních prostﬁedkÛ zkom-

vydrancovalo. Zpráva purkmistra a rady o události

v Doubravníku, fojtství v Branné, u hlásky v Opavû a dal-

plikovaly dostavbu radnice bouﬁlivé události let

nejvy‰‰ímu purkrabímu sice neuvádí stavební po-

‰ích staveb. Zvoncovit˘ charakter mûly mít i Filippim navr-

1619 a 1620. Malostran‰tí v‰ak neztratili její do-

‰kození radnice, pﬁesto v‰ak byl tento zásah spo-

Ïené helmice vûÏí vstupního prÛãelí luteránského kostela

konãení ze zﬁetele. Z roku 1628 pochází odkaz 24

lu s nov˘mi provozními poÏadavky podnûtem

sv. Trojice na Malé Stranû.

zlat˘ch „na pomoc vystavûní rathauzu“ a usnesení

k úpravû budovy. Na zﬁízení zdej‰í kaple se sbíraly

nákladníkÛ piva, aby „ku pomoci na vyzdviÏení tﬁí

finanãní prostﬁedky uÏ od roku 1654, k dispoziãní

vûÏí na rathauze mûsta tohoto památka uãinila,

pﬁestavbû radnice do‰lo v roce 1662 za vedení

naãeÏ se dáti z pokladnice dle moÏnosti, ponûva-

stavitele Viléma Oppenriedera. V podloubí byl zﬁí-

dÏ málo penûz pﬁed rukami jest 30 zlat˘ch dáti za-

zen honosn˘ vstupní portál s mûstsk˘m znakem,
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Obr. 6. Malostranské námûstí s radnicí, Bedﬁich Bernard
Werner, kolem roku 1740. (Archiv Muzea Hlavního mûsta Prahy)
Obr. 7. Malostranská radnice na prospektu z roku 1743.
Rytina O. Pfeffla podle kresby J. J. Dietzlera. (Archiv
Hlavního mûsta Prahy)
Obr. 8. Radnice na kolorovaném leptu Malostranského
námûstí v roce 1794, Filip a Franti‰ek Hegerové, pohled
od jihozápadu. (Archiv Muzea Hlavního mûsta Prahy)

6

polep‰en˘m v roce 1657, s iniciálou F. III. V pﬁízemí vzniklo nové schodi‰Èové rameno do prvního
patra, kde byly pozmûnûné prostory zãásti novû
zaklenuty. Kaple zasvûcená Matce boÏí byla situována v jiÏní místnosti prvního patra; dosud se tu
zachovaly tﬁi niky na boãních stûnách, zatímco obraz Ukládání Kristova tûla do hrobu je dnes umístûn v Thunovské kapli Chrámu sv. Víta. V této podobû zÛstala radnice aÏ do 80. let 18. století. Její
monumentální prÛãelí dokládá r ytina O. Pfeffla
podle kresby Jana Josefa Dietzlera z roku 1743,
zachycující Malostranské námûstí pﬁi korunovaãním prÛvodu Marie Terezie. Rytina Mar tina Engelbrechta podle kresby Bedﬁicha Bernarda Wernera z doby kolem roku 1740, aã v detailu
neprÛkazná, vystihuje dominující postavení radnice v prostoru Malostranského námûstí. Také mûdiryt Ka‰para Plutha podle kresby Filipa a Franti‰7

ka HegerÛ zachycuje námûstí pﬁi korunovaãním

8

prÛvodu, a to Leopolda II. v roce 1791. BáÀ stﬁední radniãní vûÏe byla uÏ tehdy nahrazena stanovou
stﬁechou, jak je patrné na dvou kolorovan˘ch lep-

stavebnû naru‰en˘ch vûÏí a ‰títÛ hlavního prÛãelí.

nû severní pﬁistavûn jednopatrov˘ pﬁístavek s ar-

tech Filipa a Franti‰ka HegerÛ z roku 1794.

V roce 1826 podal magistrát Ïádost guberniu

chitekturou shodnou s hlavní budovou. Z historic-

V˘‰e zmínûné zru‰ení samosprávy ãtyﬁ praÏ-

o zv˘‰ení rozpoãtu na snesení radniãních vûÏí,

ké radnice se tak dochovala hlavní ãást, ale bez

sk˘ch mûst roku 1784 vedlo u Malostranské rad-

odÛvodÀovanou jejich ‰patn˘m stavebním sta-

vûÏí do námûstí a dvorních kﬁídel. V b˘valé radnici

nice k pﬁestavbû její dispozice a pozdûji i k defor-

vem. Gubernium ji schválilo a stavitel Josef Kaura

byla pozdûji umístûna Malostranská beseda.

maci hlavního prÛãelí. V letech 1787–1793 byla

vûÏe i ‰títy do námûstí odstranil – zÛstala v‰ak

pﬁestavûna k úãelÛm fiskálního úﬁadu, coÏ vyvola-

nástavba nad hlavní ﬁímsou na severní stranû.

lo prostorové pﬁemûny – u hlavního kﬁídla zejména

V té dobû byla zazdûna i zb˘vající ãást podloubí.

12 Malostranská radnice ãp. 35/III, in: Umûlecké památ-

ve druhém patﬁe. Pﬁi posouzení budovy po pﬁe-

Pro poznání radniãního areálu kolem roku 1830 je

ky Prahy, Academia, Praha 1999, Malá Strana, s. 176.

stavbû s podrobn˘m popisem rozvrhu místností

cenn˘ LangweilÛv model, kter˘ dokládá námûstní

13 Kateﬁina BEâKOVÁ: Zmizelá Praha, Hradãany a Malá

ve v‰ech kﬁídlech a podlaÏích se v roce 1793 uvá-

kﬁídlo uÏ po strÏení vûÏí i ‰títÛ, do dvora v‰ak se

Strana, Pragensia, Praha 2000, s. 91.

dí, Ïe radnice nebyla podsklepena. Po zboﬁení

tﬁemi ‰títy; severní uliãní kﬁídlo bylo tehdy tﬁípo-

14 V polovinû 19. století byla klasicistní ‰kola ãp. 528/III

masn˘ch krámÛ ve stﬁedu zdej‰ího námûstí se

schoìové s prostou klasicistní fasádou z roku

postavena stavitelem Josefem Tredrovsk˘m na místû zbo-

ﬁezníci v roce 1785 pﬁestûhovali do b˘valého rad-

1827. V 19. století se ﬁe‰ila otázka umístûní ‰kol-

ﬁeného karmelu v letech 1837–1839 v Karmelitské ulici.

niãního pivovaru.

12

Po v˘stavbû ‰kolní budovy ãp. 626/III v Josefské ulici v ro-

námûstí stojící stráÏnice a mûstskou stráÏ pﬁe-

ãp. 528/III. z let 1837–1839 v Karmelitské ulici

ce 1873 vznikla novorenesanãní ‰kola ãp. 472/III na Mal-

místili do severní ãásti zazdûného radniãního pod-

jiÏ ve druhé polovinû 19. století nepostaãovala,

tézském námûstí podle návrhu Josefa Srdínka. V letech

Domovní komise konstatovala v roce

a tak byla v roce 1871 postavena v Josefské ulici

1875–1876 postavili Josef Srdínko a Arno‰t Jen‰ovsk˘

1816 vyuÏití radniãního areálu pro úãely obchodní,

nová ‰kola ãp. 626/III, jíÏ bylo obûtováno v˘chod-

novorenesanãní gymnázium ãp. 457/III v Hellichovû ulici.

bytové i stráÏní. Od roku 1824 se jednalo o ná-

ní kﬁídlo radnice a v roce 1874 jiÏní kﬁídlo pivovar-

stavbû tﬁetího patra nad severním uliãním kﬁíd-

nické. Pﬁi roz‰íﬁení této ‰koly roku 1883 bylo

lem, ale pﬁedev‰ím byla snaha vyﬁe‰it problémy

ubouráno i severní kﬁídlo, ale k radnici byl na stra-

13

ních budov na Malé Stranû.

14

Klasicistní ‰kola

loubí.

Byla rovnûÏ odstranûna na

■ Poznámky
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2. Metoda vûdecké rekonstrukce památky

te Zerstörung – av‰ak pﬁi uváÏlivém postupu bylo

pováleãná úprava staroﬁímského divadla v bulhar-

Novodobá památková péãe je zaloÏena na zása-

je‰tû moÏné mnohé z nich zachránit.

ském Plovdivu, dÛvûryhodnost má zvy‰ovat frag-

dách, jeÏ na zaãátku 20. století definovali Alois Ri-

Obnova nûkter˘ch prvoﬁad˘ch památek se pro

mentárnost doplnûní. Z památkového hlediska je

egl a Max Dvoﬁák a které pﬁi praktickém provádûní

nároãnost rekonstrukce vyÏadující dÛkladn˘ prÛ-

tu závaÏná otázka objektivního zji‰tûní pÛvodního

Ja-

zkum odkládala. Ve Var‰avû do‰lo k rekonstrukci

stavu stejnû jako míra doplÀování.

ko nejv˘znamnûj‰í hodnotu památky zdÛraznili oba

zámku aÏ po obnovû mûstského jádra, pﬁistoupilo

UÏ od 19. století docházelo i u nás k rekon-

autoﬁi „hodnotu stáﬁí“, pﬁipustili v‰ak novodob˘ po-

se k ní po celonárodní sbírce a prÛzkumu stylo-

strukcím pÛvodního stavu, a to ãasto po poÏá-

díl pﬁi zmûnû její obsahové náplnû. Byla to reakce

v˘ch ãlánkÛ z hromady sutin, které po nûm zbyly.

rech. U staromûstského chrámu Panny Marie

na dosud pﬁevaÏující tendence pﬁi obnovû památek

S rekonstrukcí zámku se v‰ak od poãátku poãíta-

pﬁed T˘nem v Praze shoﬁela v roce 1819 stanová

„uvést je do pÛvodního stavu“, tedy na metodu pu-

lo, zatímco napﬁíklad v DráÏìanech zaujímaly or-

stﬁecha s nároÏními víÏkami severozápadní vûÏe

ristickou. Vlastimil Vinter v‰ak správnû upozornil,

gány NDR k obnovû zniãeného chrámu Panny Ma-

a byla pak do roku 1839 obnovena v pÛvodní po-

Ïe se uÏ od druhé poloviny 19. století uplatÀovala

rie (Frauenkirche) vÏdy negativní postoj – tﬁeba tu

dobû. Na konci 2. svûtové války vyhoﬁela pﬁi Kvût-

také metoda restauraãní, vycházející z respektová-

ponechat hromadu sutin jako památku na vál-

nové revoluci v roce 1945 Staromûstská radnice

15

obnovy památek vedly k metodû konzervaãní.

20

ní individuální umûlecké hodnoty kaÏdé jednotlivé

ku.

Pﬁitom centrálnû ﬁe‰ená Frauenkirche od ar-

a její vûÏ i ark˘ﬁ byly následnû rekonstruovány do

památky a zachovávající její autentick˘ vzhled pﬁi

chitekta George Bähra z let 1722–1743 patﬁila

dﬁívûj‰í podoby. Stejnû tak dostala tehdy shoﬁelá

v˘mûnû zchátral˘ch ãástí v nové hmotû ve stejné

k vrcholÛm evropského baroka a tvoﬁila velmi v˘-

báÀ vûÏe kromûﬁíÏského zámku svÛj pÛvodní

Památková praxe vedla ve

raznou stavbu DráÏìan, zvan˘ch „Florencie na La-

vzhled. V roce 1963 shoﬁela stanová stﬁecha s ná-

20. století k uplatnûní více metod obnovy, jeÏ Vin-

bi“. Situace se zmûnila po slouãení obou ãástí

roÏními víÏkami vûÏe chrámu Nanebevzetí Panny

ter shrnul jako metody analytickou, syntetickou,

Nûmecka. Na rekonstrukci chrámu pﬁispûly tisíce

Marie v Tachovû, vzniklá pﬁi jeho regotizaci v le-

rekonstrukãní, renovaãní, regeneraãní a metodu

dárcÛ z celého svûta, byl proveden dlouhodob˘,

tech 1904–1908 podle návrhu architekta Antoní-

Dlouhodobé zku‰enosti pﬁi

neuvûﬁitelnû dÛkladn˘ prÛzkum architektonick˘ch

na Cechnera; i ta byla autenticky obnovena. Pod-

obnovû památek prokazují, Ïe kaÏdá z nich je „oje-

ãlánkÛ i detailÛ vybran˘ch a oãíslovan˘ch z hromady

nûtem k úpravû ãi rekonstrukci zastﬁe‰ení vûÏe

dinûlá“, má osobit˘ charakter a Ïe i pﬁístup k jejich

suti s urãením jejich pÛvodní polohy. Samozﬁejmû

nemusel b˘t jen poÏár. U radnice ve Vy‰kovû to by-

obnovû musí b˘t individuální – není nutné jej ani ﬁa-

se pﬁi rekonstrukci vyuÏilo také dochované pláno-

lo váleãné po‰kození v roce 1945, u vûÏí klá‰terÛ

dit k nûkteré metodû.

vé i fotografické dokumentace – to v‰e pak dovoli-

na Hradisku u Olomouce a ve Îìáru nad Sázavou

formû i materiálu.

16

17

preventivní ochrany.

Metoda rekonstrukãní byla po roce 1945 vyvolá-

lo podrobné zji‰tûní pÛvodního stavu a pﬁesnou

byl ‰Èastnû obnoven pÛvodní barokní stav. Ménû

na potﬁebou obnovy památkov˘ch objektÛ i cel˘ch

rekonstrukci do posledních detailÛ. Urbanistick˘

pﬁíznivé je nové baroknû pojaté ukonãení vûÏí Di-

ãástí mûst zniãen˘ch válkou v jejich historické po-

v˘znam chrámu s 91 m vysokou dvouplá‰Èovou

entzenhoferova chrámu Nanebevzetí Panny Marie

dobû, pﬁeváÏnû dostavbou do pÛvodního vzhledu.

kopulí v mûstském organismu i panoramatick˘ch

v Pﬁe‰ticích. VûÏ zámku v Pﬁerovû dostala po sou-

Metoda rekonstrukce zniãené památky byla pouÏi-

pohledech není tﬁeba blíÏe rozebírat.

21

tûÏi kuÏelovou stﬁechu. Problém ﬁe‰ení zastﬁe‰ení

ta uÏ v památkové praxi po 1. svûtové válce (trÏni-

Obnova var‰avského zámku i dráÏìanského

vûÏí historick˘ch staveb je v památkové péãi na-

ce sukna v Yprech z let 1280–1304). PﬁíkladÛ ob-

chrámu byla provedena po podrobném prÛzkumu

dále aktuální (napﬁíklad náhrada provizorního za-

novy památek zniãen˘ch ve 2. svûtové válce na

pÛvodního stavu a teorie památkové péãe se tu

principu rekonstrukãní metody je bezpoãet, mÛÏe-

musí vyrovnat se zásadou ceny stáﬁí a jejich au-

■ Poznámky

me v‰ak rozli‰it rekonstrukci poniãené ãásti pa-

tenticitou. Pﬁi hodnocení metody obnovy obou pa-

15 Alois RIEGEL: Der moderne Denkmalkultus, sein We-

mátky a ukázky celistvé obnovy zniãené budovy.

mátek oznaãuji zde uplatnûn˘ pﬁístup jako meto-

sen und seine Entstehung, Wien 1903; Max DVO¤ÁK:

K prvním pﬁíkladÛm patﬁí mimo jiné radnice v Mün-

du vûdecké rekonstrukce.

Katechismus der Denkmalpflege, Wien 1916.

steru a Brémách, ukázkami novû postaven˘ch pa-

Obecnû mohou b˘t dÛvody rekonstrukce více ãi

mátek jsou napﬁíklad pÛvodní románská synagoga

ménû zachovan˘ch historick˘ch staveb ãtyﬁi: pa-

péãe I., SNP, Praha 1971, s. 170.

s pﬁístavbou pro Ïeny a Ïidovská ‰kola ve Wormsu,

16 Vlastimil VINTER: Úvod do dûjin a teorie památkové

mátkové, architektonicko-urbanistické, politické

17 TamtéÏ, s. 170–171.

Jak známo, byla rekon-

a turistické. Vût‰inou se tato hlediska prolínají,

18 Synagoga zaloÏená v roce 1034 a pﬁestavûná v letech

strukãní metoda aplikována pﬁi obnovû mûstského

ale odli‰nost tu vypl˘vá z pohledu, které z nich

1174–1175 byla nacisty zniãena. K její nové v˘stavbû do-

jádra Var‰avy a mnoh˘ch polsk˘ch památek. V po-

pﬁevaÏuje. Obnova ãásti hradeb v Babylonû je ne-

‰lo v roce 1961.

zdûj‰í dobû pokroãila památková péãe dále, ve zni-

pochybnû odÛvodnûna pﬁedev‰ím turistick˘mi

19 Karel KIBIC: K problematice novostaveb v historickém

ãen˘ch interiérech s freskovou v˘malbou dokumen-

aspekty – fragmentárnû se zachovaly jen jejich

prostﬁedí mûst, in: Zprávy památkové péãe 65, 2005,

tovanou

obû zniãené nacisty.

jen

18

byla

dolní ãásti ãi základy, v˘‰ka hradeb nebyla zjisti-

ã. 1, s. 15.

rekonstruována barevná malíﬁská v˘zdoba (napﬁí-

ãernobíl˘mi

fotografiemi

telná, zpÛsob ukonãení také ne – realizace obnovy

20 V nedalekém kostele sv. Sofie byly po váleãném niãe-

klad v zámku Bruchsal a v nûkter˘ch mnichovsk˘ch

jejich úseku se neshoduje s metodami památkové

ní z vût‰í ãásti zachovány obvodové zdi a zniãeny jen klen-

kostelech). Pﬁi obnovû nûmeck˘ch mûst ‰lo o zá-

péãe. U jiné památky starovûké Mezopotámie –

by a novogoticky ukonãené vûÏe. Zdej‰í orgány se v‰ak

chranu hlavních památek, zachování „obrazu mûs-

zikkuratu ze su‰en˘ch cihel v Uru – by bylo sice

rozhodly jej zboﬁit s odÛvodnûním, Ïe je tﬁeba zajistit plo-

ta“ (Stadtbild), respektování blokového charakteru

moÏné pﬁiãíst jeho obloÏení pálen˘mi cihlami v˘‰e

chu pro palác Republiky.

zástavby v pÛvodních uliãních ãarách a dﬁívûj‰ích

zmínûné metodû preventivní ochrany, ale zase tu

21 Petr KUâERA: Znovupostavení památky, aneb máme

Na

rozhodovala hlediska turistická. U antick˘ch pa-

co dohánût, in: Vûstník klubu Za starou Prahu XXXVI,

druhé stranû se ãasto po‰kozené památky niÏ‰í

mátek se nûkdy doplÀují jejich ãásti, které pak pﬁi-

2006, ã. 2, s. 22–24. Mezitím vy‰el v ZPP i hodnotící ãlá-

kategorie neobnovovaly a boﬁily – mluví se o zwei-

spívají k pﬁedstavû pÛvodního stavu. Pﬁíkladem je

nek prof. Bukovského.

19

v˘‰kách vãetnû uplatnûní tradiãních stﬁech.
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stﬁe‰ení vûÏí farního chrámu sv. Mikulá‰e v Chebu
po zniãení pÛvodního v roce 1945) – v historick˘ch

a) Jedná se o cennou historickou stavbu, pﬁípadnû se v˘znamnû uplatÀující urbanisticky;

mûstí s T˘nsk˘m chrámem od Staromûstské radnice, snad nejmonumentálnûj‰ím prospektu na-

mûstech se tyto stavby v˘raznû uplatÀují v obrazu

b) k rekonstrukci navrÏená partie je jen dílãí ãástí

‰ich mûst. Pﬁes odstranûní ‰títÛ je pÛvodní stav

a panoramatu mûsta. Nejv˘znamnûj‰í rekonstruk-

stavby, pars in toto, a to men‰í ãástí objektu –

dokumentován na zobrazení Vincence Morstadta

cí v celém ãeskoslovenském státû v období let

tedy pars minor in toto;

z roku 1847 a pﬁedev‰ím na fotografii z doby pﬁed

1945–1990 byla obnova Bratislavského hradu,

c) pÛvodní stav k rekonstrukci navrhované ãásti je

iniciovaná prof. Alfrédem Pifflem a z velké ãásti

po zevrubném prÛzkumu nespornû zji‰tûn˘

vodní stav ‰títÛ, také po stavební stránce byla je-

pod jeho vedením realizovaná. – Jako podnût k re-

a dokumentovan˘;

jich obnova kvalitní. âtyﬁi stanovené podmínky

konstrukci Betlémské kaple podle návrhu prof.
arch. Jaroslava Fragnera a Ing. Bedﬁicha Hacara

d) pro rekonstrukci je zaji‰tûna vysoce kvalitní
projektová pﬁíprava a stavební realizace.

rokem 1858. Fotografie dobﬁe zaznamenala pÛ-

pro rekonstrukci byly splnûny a staré Praze byl
vrácen zmínûn˘ prvoﬁad˘ pohled.

se shledávají politické dÛvody, není v‰ak správná
její charakteristika v Umûleck˘ch památkách Prahy

Je otázkou, zda by pro uplatnûní metody rekon-

3. ¤e‰ení obnovy prÛãelí Malostranské radnice

jako „novostavba na základû dochovan˘ch plánÛ,

strukce nemûla b˘t je‰tû dal‰í podmínka, a to za-

Tématem Malostranské radnice jsem se zab˘-

vedut a zbytkÛ pÛvodní stavby“.

22

V ãeské památ-

chování prostﬁedí památky. Dospûl jsem k názoru,

val jiÏ dﬁíve – jejím stavebním v˘vojem, dispozicí,

kové péãi se ﬁe‰il rovnûÏ problém rekonstrukce ‰tí-

Ïe pÛvodní prostﬁedí sice zdÛrazÀuje hlediska pro

architekturou, ﬁe‰ením jako radniãní budovy, ur-

tÛ a atiky na historick˘ch objektech. V letech

zmínûnou metodu, není v‰ak pro ni pﬁedpokladem

banistick˘m zaãlenûním i otázkou pﬁípadné obno-

1987–1988 byly u nároÏního domu ãp. 603/I na

bezpodmíneãn˘m. Pﬁi definování pﬁesnû vymeze-

vy horní ãásti hlavního prÛãelí.

Staromûstském námûstí v Praze rekonstruovány

n˘ch podmínek pro pouÏití metody vûdecké rekon-

rovnûÏ kompozici jejího pÛvodního prÛãelí v rámci

‰títy odstranûné pﬁi pﬁestavbû v roce 1858.

strukce nelze u prvních tﬁí hledisek vylouãit jejich

posouzení ostatních renesanãních radnic na na-

Podobnû pak byla rekonstruována ‰títová atika

jistou relativitu. Stavba (památka) mÛÏe b˘t v˘-

‰em území

26

27

25

Hodnotil jsem

i ve v˘voji dal‰í radniãní architektu-

kaplanky v ãp. 159 v âeském Krumlovû strÏená

znamná z hlediska svûtového, evropského, národ-

ry.

ve druhé polovinû 19. století a pﬁedtím fotogra-

ního, regionálního nebo tﬁeba daného sídelního

Cyril Merhout,

celku. Relativní mÛÏe b˘t i rozsah doplÀované ãás-

renesanãní architektury Eva ·amánková

ficky dokumentovaná.

23

Lze v‰ak také uvést pﬁí-

Malostranské radnici vûnoval studii rovnûÏ
28

30

budovu posoudily v rámci na‰í
29

a Jar-

klady celistvé rekonstrukce staveb – náhrady pa-

ti, zvlá‰tû s pﬁihlédnutím k prostﬁedí, kde se tato

mila Krãálová,

zásadní v˘znam má také pasport

mátek jejich kopiemi. V roce 1914 byl v âeském

památka nachází. PoÏadavek jejího dílãího i men-

objektu ãp. 35/III od Dobroslava Líbala a Jana

Krumlovû pﬁi zﬁizování hotelu Mûstsk˘ dvÛr na zá-

‰inového podílu v pomûru k celé stavbû vychází ze

Muka.

padní stranû dne‰ního námûstí Svornosti zboﬁen

snahy jednak zachovat odpovídající míru autentici-

K otázce pﬁípadné obnovy pÛvodního prÛãelí, ãi

mû‰Èansk˘ dÛm ãp. 13 a jeho prÛãelí pak bylo pﬁi

ty, jednak pﬁi napojení na existující ãást zajistit

ponechání v souãasném stavu se v minulosti vy-

zástavbû parcely rekonstruováno do pÛvodní po-

vûrnûj‰í rekonstrukci ãásti doplÀované. Dokumen-

slovilo nûkolik autorÛ. Franti‰ek Ruth se v Kronice

doby – pﬁíznivû z hlediska urbanistické skladby

tace pÛvodního stavu mÛÏe b˘t doloÏena rÛznû –

královské Prahy vyjádﬁil v roce 1904 k tehdy za-

‰títov˘ch domÛ západní strany námûstí. V nedáv-

zachovan˘mi stavebními prvky, na star ˘ch plá-

zdûnému podloubí i radniãním vûÏím – „pûkné by

né dobû zcela shoﬁel˘ pozdnû gotick˘ kostel sv.

nech, rytinách, fotografiích a tak dále – pﬁípadnû

Kateﬁiny s roubenou konstrukcí v Hrabové (okres

na více z uveden˘ch dokladÛ. Ale relativita pohle-

Ostrava) byl pﬁed ãasem novû postaven jako ko-

dÛ nemûní u metody rekonstrukce nutnost splnû-

■ Poznámky

pie pÛvodní stavby. V teorii památkové péãe se

ní ãtyﬁ v˘‰e uveden˘ch kritérií.

22 Umûlecké památky Prahy, Staré Mûsto-Josefov, Aca-

31

metoda rekonstrukce zboﬁené památky (její ko-

Pﬁed aplikací zmínûn˘ch podmínek pro pﬁípad-

pie) uvádí jako jedna z forem nové v˘stavby v his-

nou obnovu vûÏového prÛãelí Malostranské radnice

23 Zámûrnû zde neuvádím rekonstruované ‰títy domÛ

24

torickém prostﬁedí.

demia, Praha 1996, s. 58.

provûﬁím nyní správnost stanoven˘ch zásad i v˘-

ãp. 27A–31A na severní stranû Husova námûstí v Novém

Rekonstrukce dráÏìanské Frauenkirche je v˘-

sledného ﬁe‰ení na pﬁíkladu jiÏ uvedeném a realizo-

Mûstû nad Metují – situace zde byla sloÏitûj‰í.

zvou, aby se teorie památkové péãe vyrovnala

vaném, u obnoven˘ch ‰títÛ domu ãp. 603/I na Sta-

24 Je zaﬁazena do kategorií: nové tvÛrãí dílo, pojetí his-

s metodou její nové v˘stavby. Pokraãuje také ob-

romûstském námûstí v Praze. Tento dÛm U bílého

torizující, kontextuální, kontrastní a tzv. neutrální, kopie,

nova celé pﬁilehlé ãtvr ti rekonstrukcí mû‰Èan-

jednoroÏce je velmi v˘znamn˘ sám o sobû i jako

parafráze zaniklé stavby. Viz Karel KUâA, Vûra KUâOVÁ:

sk˘ch domÛ stojících na Novém námûstí po odkry-

souãást historické zástavby. Vznikl ze dvou román-

Principy památkového urbanismu, SÚPP, Praha 2000,

tí a archeologickém prÛzkumu jejich základÛ. Je

sk˘ch domÛ, z nichÏ se ãásteãnû dochovalo zdivo

s. 26–32.

tﬁeba posoudit, do jaké míry odpovídá rekonstruk-

sklepních prostorÛ. Ve 14. století byly oba domy

25 Viz pozn. 4, s. 91–110.

ce chrámu Panny Marie v˘‰e zmínûn˘m architek-

roz‰íﬁeny a honosnû goticky pﬁestavûny, s pﬁístav-

26 Karel KIBIC: Renesanãní dÛm radní na‰ich mûst a je-

tonicko-urbanistick˘m dÛvodÛm obnovy a do jaké

bou pﬁedloÏeného Ïebernû klenutého podloubí

ho kompoziãní v˘voj, in: Ochrana pamiatok. Monumento-

metodám památkové péãe. UvaÏovaná obnova

u domu severního. Za TrãkÛ byly domy spojeny

rum tutela, ã. 4, Bratislava 1971, s. 163–240.

vûÏí a ‰títÛ Malostranské radnice je oproti dráÏ-

a renesanãnû pﬁestavûny v jeden. V roce 1770 do-

27 Karel KIBIC: Historické radnice, Praha 1988, s. 71.

ìanskému pﬁíkladu v nûãem odli‰ná, v jiném se

‰lo k jeho pﬁepatrování s vloÏením obytného polo-

28 Viz pozn. 1 a 3.

shodují. Oboje mû vede k obecné úvaze, jak je re-

patra do atikové zástavby se ‰títov˘m ukonãením,

29 Eva ·AMÁNKOVÁ: Architektura ãeské renesance,

konstrukce památky teoreticky podmínûna.

o nûÏ dÛm pﬁi‰el pﬁi pozdnû klasicistní pﬁestavbû

SNKLU, Praha 1961, s. 96.

PouÏití metody vûdecké rekonstrukce pﬁi obno-

roku 1858 podle plánÛ stavitele Jana Bûlského.

30 Viz pozn. 8.

vû památky má b˘t podle mého názoru podloÏe-

DÛm je mimoﬁádnû cenn˘ i z vizuálního hlediska,

31 Viz pozn. 10.

no ãtyﬁmi kritérii (pﬁedpoklady):

uplatÀuje se na pohledu k v˘chodní stranû ná-

Zprávy památkové péãe / roãník 67 / 2007 / ãíslo 4 /
O B N O V Y PA M ÁT E K | K a r e l K I B I C / K p r o b l e m a t i c e o b n o v y h l a v n í h o p r Û ã e l í M a l o s t r a n s k é r a d n i c e v P r a z e

295

mastr_04_07

31.8.2007

12:51

9a

Stránka 296

9c

9b

bylo je (podloubí) obnoviti i znovu zﬁíditi vûÏe“.

32

9d

obnoveno hlavní prÛãelí s vûÏemi a ‰títy, jak pro to
35

Nyní posoudím

Obr. 9. Kompoziãní v˘voj radnic se stﬁední vûÏí (a. renesanãní – Louny, b. Litomûﬁice, c. Stﬁíbro, d. . Malá Stra-

Velmi pﬁekvapující názor publikoval Ing. Adolf Ja-

existují dostateãné podklady“.

nou‰ek v ãlánku o nutnosti úpravy v˘chodní strany

vhodnost pouÏití metody vûdecké rekonstrukce pﬁi

Malostranského námûstí ve sborníku Za starou

ﬁe‰ení obnovy prÛãelí z hlediska ãtyﬁ v˘‰e stano-

Prahu v roce 1947: „VûÏí a ‰títÛ na b˘valé radniãní

ven˘ch kritérií: Malostranská radnice je mimoﬁád-

budovû ãp. 35, zboﬁen˘ch roku 1826, netﬁeba Ïe-

nû hodnotná budova, a to jak ve stávajícím stavu

leti. Byly pozdûj‰í a podﬁadnûj‰í neÏ ostatní prÛãe-

(právem je v Umûleck˘ch památkách Prahy ozna-

ke vzniku mnoha dal‰ích mûst v souvislosti s dru-

lí, nevyrÛstaly organicky z jeho architektur y; byly

ãena tﬁemi hvûzdiãkami), tak pﬁedev‰ím jako b˘va-

hou etapou tûÏební ãinnosti a pﬁedev‰ím s povy-

na stﬁechu jen dodateãnû posazeny, a to v lichém

lá radniãní budova s trojvûÏov˘m prÛãelím. Jako

‰ováním vesnic na mûsteãka a mûsta, se velmi

poãtu pûti, aãkoliv poãet okenních sdruÏen˘ch

na). (Kresby K. Kibic)

stavba v dne‰ní podobû – její prÛãelí je sloÏitû

rozvíjela mûstská samospráva a rovnûÏ v˘stavba

Janou‰ko-

tektonicky ãlenûno, s prÛbûÏn˘mi ﬁímsami nad

radnic. Také poãet kompoziãních typÛ se zvût‰il

vi ‰lo tehdy pﬁedev‰ím o uvolnûní podloubí, v hod-

pﬁízemím, prvním i druh˘m patrem, s pilastry ve

na osm – vedle tﬁí dﬁívûj‰ích – byly to typy atikov˘

nocení horní ãásti hlavního radniãního prÛãelí se

v‰ech podlaÏích, pﬁi nároÏí sdruÏen˘mi, v prvním

(Prostûjov), ‰íﬁkov˘ (PlzeÀ), se stﬁední vûÏí (Lito-

m˘lil. D. Líbal a J. Muk uzavírají stavebnû-histo-

patﬁe s konzolov˘mi hlavicemi a ve druhém patﬁe

mûﬁice), ark˘ﬁov˘ (Opava) a asymetrick˘ (Kyjov).

rick˘ prÛzkum radnice dvojími smûrnicemi. „První

s maskarony v jónsk˘ch hlavicích. Okna obou hor-

Radniãní typy u nás samozﬁejmû nebyly bez sou-

obsahují pokyny zcela nepochybné a nesporné;

ních podlaÏí jsou edikulová s rozevﬁen˘mi trojúhel-

vislostí s jin˘mi zemûmi. Italsk˘ vliv se projevil

druhé, t˘kající se rehabilitace celkového zevního

n˘mi frontony v nadpraÏí, vÏdy s vázou v jejich stﬁe-

zejména u dvou – atikového a ‰íﬁkového. V Itálii

vzhledu radnice, musí se státi pﬁedmûtem úvah,

du a ãuãky po stranách. Architektonické ãlánky

se mûstské prostory obestavovaly ‰íﬁkovû, zatím-

diskusí i architektonick˘ch studií. Druhé jsou

mají man˘ristick˘ charakter a prokazují souvislosti

smûrnice, vztahující se k námûtu obnovení odstra-

s nejpokroãilej‰í italskou architekturou té doby.

nûn˘ch vûÏí a ‰títÛ. Tyto tvoﬁily vyvrcholení radniã-

Renesanãní stavby v ãesk˘ch zemích naopak mí-

■ Poznámky

ní fronty a vtiskovaly budovû charakter v˘znamné

vají sgrafitem zdobené fasády a tektonicky ãlenû-

32 Viz pozn. 9, s. 706.

lokální dominanty, která v˘raznû ovládala prostor

ná prÛãelí jsou u nás zcela v˘jimeãná, vesmûs

33 Adolf JANOU·EK: Nutnost úpravy v˘chodní strany Ma-

Malostranského námûstí. K odstranûní vûÏí i ‰títÛ

prokazující vynikajícího architekta.

nedo‰lo z dÛvodÛ architektonick˘ch, ale v˘hradnû

nic má takové prÛãelí je‰tû radnice v Telãi; po pﬁi-

XXII, 1947, ã. 9, s. 91.

technicko-ekonomick˘ch, jako doklad pauperitní-

pojení sousedního domu je ãlenûno ﬁímsami a le-

34 Viz pozn. 10, s. 45–47.

ho a stavebního období první poloviny 19. století.

zénami

UváÏíme-li, Ïe umûlecké hodnoty staveb nepﬁed-

dvouplá‰Èového prÛãelí je‰tû zvy‰uje barevné rus-

36 Tektonicky ãlenûné prÛãelí mají téÏ Velká míãovna na

stavuje toliko jejich materiál, ale pﬁedev‰ím reali-

tikování vnitﬁní stûny.

PraÏském hradû, druhé patro vstupního kﬁídla pardubic-

otvorÛ je sud˘, ‰est v kaÏdém patﬁe“.

33

s

datováním

36

1574.

Z na‰ich rad-

37

Hodnotu

lostranského námûstí, in: Vûstník klubu Za starou Prahu

35 Viz pozn. 27, s. 71.

zovaná tvÛrãí práce architekta, není tu vlastnû

K otázce prvotního pojetí hlavního prÛãelí (zda

kého zámku, letohrádek v Opoãnû, dÛm ãp. 10 na ná-

Ïádn˘ch ideov˘ch zábran k rehabilitaci velkolepé-

celkovû byla radnice pÛvodnû pojata jako atikov˘

mûstí v Telãi a jiné; pﬁed novogotickou pﬁestavbou je mûl

ho díla radnice, které je na prv˘ pohled torsem…

typ): Radnici mû‰Èané umisÈovali vÏdy na námûstí

i královsk˘ letohrádek v Bubenãi po renesanãní úpravû.

Ideov˘ závûr smûﬁuje tedy dle na‰eho názoru k v˘-

(v˘jimky potvrzují pravidlo) v sousedství mû‰Èan-

Stavby mohly b˘t tektonicky ãlenûny i architektonick˘m

34

– K obnovû vûÏí

sk˘ch domÛ, od nichÏ se radniãní budova li‰ila

sgrafitem – viz pilastry u domÛ ãp. 61 v Telãi, ãp. 257/III

Malostranské radnice vyz˘val také architekt Bohu-

vût‰ím mûﬁítkem, kompoziãním ﬁe‰ením a zv˘raz-

v Praze-Malé Stranû a tak dále.

mír Kozák, v 70. letech pﬁedseda Klubu Za starou

nûnou polohou na námûstí (v jeho stﬁedu, v nároÏí

37 Na mimoﬁádn˘ v˘znam architektury telãské renesanãní

Prahu. Já sám jsem se k obnovû horní ãásti rad-

námûstní strany). V dobû gotické se u radnic

radnice poukázala Jarmila Krãálová, s pravdûpodobn˘m

niãního prÛãelí vyslovil v knize o na‰ich historic-

uplatnily tﬁi kompoziãní typy – typ s nároÏní vûÏí,

autorstvím Baltazara Maggiho di Arogno. Viz Jarmila

k˘ch radnicích: „Mimoﬁádná hodnota radnice i její

typ ‰títov˘ (s vûÏiãkou ve vrcholu ‰títu) a centrální

KRâÁLOVÁ: Renesanãní stavby B. Maggiho v âechách

dochované historické prostﬁedí vyÏadují, aby bylo

(ve stﬁedu námûstí). V dobû renesanãní, kdy do‰lo

a na Moravû, Academia, Praha, 1986, s. 72.

hledové obnovû vûÏí i ‰títÛ“.
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co pro na‰e gotické prostﬁedí byly charakteristické
hloubkovû navrÏené parcely (mû‰Èanské domy se
‰títov˘m prÛãelím). Atikov˘ typ radnice pﬁedstavuje vnûj‰í pﬁekr˘vání stﬁech atikou (radnice v Prostûjovû, Bohdanãi, Pardubicích, Roudnici nad Labem) ãi ‰títovou atikou (radnice v âeském
Krumlovû). Pro ‰íﬁkov˘ radniãní typ je charakteristická pohledovû se uplatÀující sedlová stﬁecha
s hﬁebenem rovnobûÏn˘m s hlavním prÛãelím
a obvykle s vûÏiãkou v jejím stﬁedu (Sokolov, Horní
Slavkov, Jirkov, PlzeÀ). V renesanci lze u jednotliv˘ch typÛ sledovat v rÛzné míﬁe v˘voj kompoziãního ﬁe‰ení se stﬁední vûÏí zvlá‰tû v˘raznû. Tento
typ se uplatÀoval ve dvou alternativách – s vûÏí
zbudovanou od pﬁízemí nebo s vûÏí (vûÏiãkou) si10

tuovanou nad hlavní ﬁímsou. VûÏ vyzdûná od pﬁízemí byla nûkdy pﬁedsazena s pﬁedloÏen˘m schodi‰tûm (Ostrov nad Ohﬁí, KromûﬁíÏ), jindy v líci

a cimbuﬁím. V dal‰ím v˘voji se na trojvûÏovou

Obr. 10. Dvû alternativy radniãního typu se stﬁední vûÏí –

hlavního prÛãelí v moÏném spojení s atikou (Vese-

kompozici Malostranské radnice navázalo u dal-

1. s vûÏí vyzdûnou od pﬁízemí (KromûﬁíÏ), 2. s vûÏí nad

lí nad LuÏnicí). RovnûÏ u druhé alternativy mohlo

‰ích v˘znamn˘ch mûst – v 18. století v âesk˘ch

hlavní ﬁímsou (HavlíãkÛv Brod). (Krsby K, Kibic)

dojít ke spojení vûÏe s atikou (HavlíãkÛv Brod, pÛ-

Budûjovicích, v 19. století u nové radnice v Liber-

vodnû Chrudim a Brtnice). Pozoruhodn˘ byl kom-

ci. K názoru, Ïe atikov˘ charakter boãního prÛãelí

poziãní v˘voj typu se stﬁední vûÏí mezi dvûma ‰títy.

Malostranské radnice svûdãí o atikovém charakte-

stavuje Malostranská radnice vedle plzeÀské na‰i

Zaãínal u radnice v Lounech vystavûné po poÏáru

ru jejího hlavního prÛãelí, a otázce, proã byla na

nejhodnotnûj‰í renesanãní radnici a patﬁí k nejv˘-

mûsta v roce 1517 (dnes zboﬁená, vûÏ byla na

boku radnice atika a nemohl zde b˘t ‰títek ná-

znamnûj‰ím evropsk˘m radnicím doby renesanãní.

stﬁe‰e za jedním ‰títem – tak tomu bylo pÛvodnû

mûstního charakteru, je prosté vysvûtlení. Její

b) K rekonstrukci navrÏená partie (horní ãást ná-

i u radnice v Jenû). Zásadním v˘vojov˘m pﬁínosem

sedlová stﬁecha je do ulice zvalbena s polo‰títem

mûstního prÛãelí) je v rámci celé radnice jen dílãí

v tomto ﬁe‰ení byla radnice v Litomûﬁicích

pojednan˘m jako atika mezi dvûma vûÏemi. Aã by-

ãástí, severní ãást nad korunovou ﬁímsou je za-

(1537–1539), jeÏ se stala vzorem pro dal‰í radni-

la v˘stavba horní ãásti námûstního prÛãelí z v˘‰e

chována. Na druhé stranû chybûjící ãást má zá-

ce (napﬁíklad ve Stﬁíbﬁe). Pﬁi umístûní vûÏe na

uveden˘ch dÛvodÛ zatím odloÏena, na severní

sadní v˘znam pro charakter objektu jako radniãní

sedlové stﬁe‰e s hﬁebencem rovnobûÏn˘m s hlav-

stranû ji bylo nutné ihned realizovat. ¤e‰ení celé

budovy. Pohled na radnici od severozápadu je vel-

ním prÛãelím mohlo dojít k propojení typu ‰íﬁko-

radnice a její horní a stﬁední ãásti hlavního i boã-

mi nepﬁízniv˘, ukazuje radnici v torzálním stavu.

vého s typem se stﬁední vûÏí. Takovou budovu

ního prÛãelí nad korunovou ﬁímsou tedy vy‰lo

c) PÛvodní stav chybûjící ãásti je dobﬁe dokumen-

pﬁedstavuje radnice v Prachaticích (1570–1571),

z jednoho návrhu, realizovaného ve dvou krátce

tovan˘ – zachované vûÏe boãního prÛãelí dokláda-

jeÏ pÛvodnû mûla stﬁední vûÏ na sedlové stﬁe‰e.

na sebe navazujících etapách.

jí v˘‰ku postranních vûÏí hlavního prÛãelí vãetnû

Jedná se vlastnû o renesanãní mûstsk˘ palác

Radnice s trojvûÏov˘m prÛãelím byla pozoruhod-

jejich architektury a tvarování hlavní ﬁímsy. Dokla-

a stﬁe‰ní vûÏiãka mûla vyjadﬁovat radniãní funkci

ná i z hlediska urbanistického. Pﬁi ﬁe‰ení námûst-

dy na rÛzn˘ch star˘ch rytinách se kvalitativnû li‰í,

budovy. Provázání vûÏe nad hlavní ﬁímsou (zde lu-

ního prostoru byl renesanãní urbanismus v ães-

ale na r ytinû z roku 1743 i na obou pohledech

netovou) s prÛãelím je velmi volné. Tato tenden-

k˘ch zemích zaloÏen na horizontále mû‰Èansk˘ch

z roku 1794 je pÛvodní stav preciznû zaznamenán

ce pak v dal‰ím v˘voji radnic pokraãuje. V˘raznû

domÛ a diagonále (diagonálách) veﬁejn˘ch bu-

– pﬁes jejich malé odli‰nosti musím zásadnû kon-

se projevila u Malostranské radnice, která pﬁed-

dov.

Po v˘stavbû radnice byl na Malostranském

statovat, Ïe si tyto pohledy neodporují, ale nao-

stavuje vyvrcholení radniãního typu se stﬁední vûÏí

námûstí nahrazen gotick˘ farní chrám sv. Mikulá-

pak se doplÀují. U nûkter ˘ch detailÛ (obelisky,

– budova mûla po stranách niÏ‰í vûÏe, ‰lo tedy

‰e chrámem barokním a stylovû pozmûnûna i prÛ-

ãuãky) lze nalézt analogie v dobové malostranské

o kompozici trojvûÏovou. A. Janou‰ek v‰ak nebyl

ãelí nûkter ˘ch mû‰Èansk˘ch domÛ, ale v zásadû

architektuﬁe (napﬁíklad na domû ãp. 261/III U zla-

obeznámen s v˘vojem radniãní architektury a vol-

zde zÛstaly pÛvodní urbanistické vztahy. Nemohu

tého lva).

nûj‰í vazba dolní i horní ãásti zde nebyla zpÛsobe-

proto souhlasit s Janou‰kov˘mi objemov˘mi argu-

na dvouetapovostí v˘stavby. ·est obloukÛ pﬁízemí

menty (vûÏe radnice by byly v rozporu s dne‰ním

– polohu hlavní vûÏe nad pilastrem obou horních

stavem), doloÏen˘mi jeho neumûl˘mi kresbami

podlaÏí i pilíﬁem v pﬁízemí zpÛsobila pﬁestavba

jednotliv˘ch etapov˘ch stavÛ.

38

39

star‰í budovy – není tedy dokladem podﬁadnûj‰ího
ﬁe‰ení, mohutná hlavní ﬁímsa vztahy obou ãástí ru-

■ Poznámky
38 Viz pozn. 4, s. 109.
39 Viz pozn. 33, s. 90–91. JiÏní jednopatrová ãást radni-

Shrnuto:

ce ve stavu v roce 1606 byla oproti Janou‰kovû rekon-

‰í. Stejnû je tomu u renesanãní radnice v Telãi,

a) Malostranská radnice je mimoﬁádnû v˘znamná

strukci niÏ‰í neÏ ãást nároÏní, u níÏ nebylo druhé patro ati-

která má po pﬁipojení sousedního domu v pﬁízemí

stavba. Emanuel Poche ji nazval „stavební klenot

kové. Hlavní, ale ne tak podstatnou zmûnou proti

ãtyﬁi oblouky s pilíﬁem i lizénou ve stﬁedu prÛãelí.

mûsta“, Pavel Preiss ji zhodnotil jako „nejrepre-

pÛvodnímu stavu byla v˘stavba záloÏny ãp. 38–40/III

VûÏiãka nad nosn˘m ãlánkem je zde opût oddûle-

zentativnûj‰í mû‰Èanskou architekturu pozdního

s nároÏní vûÏí, Janou‰kem na perspektivû neúmûrnû zvût-

na mohutnou hlavní ﬁímsou s postranní atikou

man˘rismu v Praze“. Ve své pÛvodní podobû pﬁed-

‰enou.
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Obr. 11. Kompoziãní typy radnic v dobû renesanãní:

ãlánkÛ vybran˘ch ze suti. Rytiny, kresby, plány i fo-

k˘ﬁi?“

a. typ s nároÏní vûÏí (Mladá Boleslav), b. atikov˘ (Prostû-

tografie poslouÏily k bezpeãnému poznání pÛvod-

rovnûÏ zab˘val Antonín Bal‰ánek. V prosinci roku

jov – stará radnice), c. se stﬁední vûÏí (Litomûﬁice), d. ‰íﬁ-

ního stavu, obnova je provedena nanejv˘‰ vûrnû.

1903 projevili v‰ichni praÏ‰tí konzervátoﬁi pﬁi sta-

kov˘ (PlzeÀ), e. ‰títov˘ (Ústí nad Labem – zboﬁena),

Po stavební stránce nahradila pﬁitom dﬁívûj‰í vnitﬁ-

vební komisi pﬁání zmûnit fasádu podle pÛvodního

f. centrální (Odry – zboﬁena), g. ark˘ﬁov˘ (Opava – zbo-

ní hrázdûní skrytá ocelová konstrukce, celá rekon-

stavu.

ﬁena), h. asymetrick˘ (Kyjov). (Kresby K. Kibic)

strukce byla provedena na nejvy‰‰í technické

února 1904 zamítlo se zdÛvodnûním: „PoÏadavku

úrovni. Ze ãtyﬁ stanoven˘ch podmínek pro vûdec-

zástupcÛ rady a magistrátu hlavního mûsta Prahy,

kou rekonstrukci nebylo splnûno kritérium, Ïe do-

aby ãást budovy trestního soudu pﬁi vûÏi v prÛãelí

plÀovaná ãást má b˘t jen men‰í ãástí celé stavby,

obnovena byla podle podoby b˘valé radnice Novo-

Poznámka:

aby byla zachována její autenticita. Je nesporné,

mûstské, jak se udrÏela aÏ do 18. století, nelze

– Pﬁi návrhu rekonstrukce ãásti stavby není rozho-

Ïe pouÏití pÛvodních detailÛ v˘raznû pﬁispûlo k vû-

místodrÏitelství po vysly‰ení c. k. ústﬁední komise

dující, kolik let uplynulo od její destrukce (u prÛãe-

rohodnosti obnovy. Setrvávám v‰ak na uvedené

pro památky umûlecké a historické ve Vídni vyhovû-

lí Malostranské radnice je to 180 let) – dÛleÏitá je

podmínce pro památkovou rekonstrukci a hodno-

ti z dÛvodÛ zásadních, ponûvadÏ se tu nejedná

míra jejího poznání. Frauenkirche byla rekonstruo-

cení shrnuji závûrem, Ïe pﬁi obnovû chrámu Panny

o zachování stávající památky umûlecké i historic-

vána po 60 letech, ‰títy domu ãp. 130/I po 130

Marie byly obû metody (architektonicko-urbanistic-

ké, n˘brÏ jeví se v Ïádosti této snaha, aby stav jiÏ

letech, Bratislavsk˘ hrad vyhoﬁel˘ v roce 1811 po

ká i památková) propojeny. Pﬁitom není moÏné

dlouho neexistující, a to v pﬁípadû pﬁíznivém jen

150 letech, klá‰terní kostel v Sedlci (vypálen˘ hu-

opomenout turistick˘ v˘znam rekonstrukce – ná-

je‰tû na základû star˘ch, co do spolehlivosti ne-

sity v roce 1421, roku 1700 z nûj stály jen obvo-

v‰tûvnost DráÏìan v její souvislosti v˘raznû stoup-

snadno pﬁezkoumateln˘ch zobrazení znovu získán

dové zdi) po více neÏ 280 letech.

la. Jinak rekonstrukce chrámu velmi zpochybnila

byl“; následovaly pak dal‰í argumenty proti obno-

– Pﬁi obnovû hlavního prÛãelí Malostranské radni-

tvrzení, Ïe „památka má právo umﬁít“.

vû prÛãelí – „bylo by to v rozporu s architekturou

42

Podal pak návrh rekonstrukce, kterou se

Ale místodrÏitelství návrh v˘nosem z 25.

ce se pﬁipou‰tí novodob˘ podíl úpravy (obecnû

Tuto úvahu jsem zaãal pﬁipomenutím vzniku mo-

trestního soudu a vzhled námûstí se bûhem po-

k nûmu dochází pﬁi obnovû kaÏdé památky). K re-

derní památkové péãe na zaãátku 20. století, teorií

sledních dvou desetiletí pronikavû zmûnil“. PrÛ-

konstrukci vûÏí a ‰títÛ zﬁejmû pﬁispûje vyuÏití pod-

A. Riegla a M. Dvoﬁáka. Bylo by proto zajímavé, jak˘

zkum v roce 1904 v‰ak odkryl pÛvodní honosnou

kroví s okny.

názor by asi pﬁijali k návrhu obnovy vûÏního prÛãelí

architekturu radnice. Ukázalo se, Ïe radnice mûla

– Náklady na rekonstrukci vûÏí a ‰títÛ Malostran-

Malostranské radnice. V letech 1903–1904 se jed-

kamenné prÛãelí, jehoÏ architektonické ãlánky by-

ské radnice se odhadují na 9 mil. Kã, náklady na

nalo o rekonstrukci prÛãelí Novomûstské radnice

ly pﬁi klasicistní pﬁestavbû v letech 1806–1811

obnovu Frauenkirche byly proti tomu nesrovnatel-

v Praze, rovnûÏ postiÏené po zru‰ení její samo-

otluãeny a pﬁekryty cihelnou pﬁizdívkou s pouÏitím

nû vy‰‰í.

správní funkce roku 1784. C. k. ústﬁední komise

osekan˘ch detailÛ jako v˘plÀového materiálu.

d) Pﬁedpokladem úspû‰né rekonstrukce horních

pro památky umûlecké a historické ve Vídni k ní

Nálezy podpoﬁily názor na obnovu pÛvodního prÛ-

ãástí Malostranské radnice je kvalitní projektová

tehdy podala dvojí vyjádﬁení, která lze promítnout

ãelí a Antonín Wiehl pro jeho rekonstrukci argu-

pﬁíprava a stavební realizace. V˘znam kvalifikova-

i na radnici Malostranskou. Pﬁitom u Novomûstské

mentoval: „Umûlecko-historick˘ moment obsahuje

né stavební v˘roby pﬁi rekonstrukci zdÛraznili jiÏ

radnice byla oproti Malostranské památková situa-

totiÏ pojmy dva: umûní a historii. S hlediska histo-

autoﬁi pasportu radnice ãp. 35/III Dobroslav Lí-

ce je‰tû sloÏitûj‰í – v první polovinû 19. století ne-

rie stáﬁí náleÏí pﬁednost. V tomto pﬁípadû pﬁistupu-

bal a Jan Muk v roce 1965 – pﬁedpokladem je tu

byla jen odstranûna ãást radniãního prÛãelí nad

je v‰ak je‰tû dal‰í okolnost; je to budova, ve které

„ﬁádnû organizovaná a vybavená specializovaná

hlavní ﬁímsou (jako u radnice Malostranské), ale do-

defenestrací radních osob dán byl podnût k válkám

stavební v˘roba, zpÛsobilá vyﬁe‰it nároãn˘ úkol

‰lo i k otluãení kamenné fasády pod ní. Je proto

husitsk˘m, které i ve‰ker˘mi sousedními zemûmi

uÏiteãné pﬁipomenout tehdej‰í postup ﬁe‰ení No-

dlouho sv˘mi následky otﬁásaly. Ze stanoviska

vomûstské radnice a vyjádﬁení vídeÀské komise.

umûleckého je pÛvodní fasáda malebnûj‰í, bohat-

bezvadnû do v‰ech detailÛ“.

40

Znovu je nutné pﬁi-

pomenout kvality obnovy dráÏìanského chrámu,

43

která vesmûs pﬁedãila jiné pováleãné rekonstruk-

Po zru‰ení samosprávní funkce v roce 1784 by-

ce. Památková péãe v ãesk˘ch zemích i zdej‰í

la Novomûstská radnice vyuÏita k úãelÛm trestní-

‰í a monumentálnûj‰í, kdeÏto novû navrÏená fasáda jest nám cizí. Proto komise protestuje proti

specializovaná stavební v˘roba je schopna se nû-

ho soudu. UÏ v roce 1795 byla pﬁepatrována obec-

snaze Novomûstskou radnici obdobnû s novou bu-

meck˘m organizacím vyrovnat.

ní síÀ s rozdûlením obou takto získan˘ch podlaÏí

dovou trestního soudu pokud se t˘ãe zevnûj‰ku

U Malostranské radnice jsou tedy splnûny

pﬁíãkami na nûkolik kanceláﬁí. Radnice novému

v‰echny ãtyﬁi pﬁedpoklady pro uplatnûní metody

úãelu nevyhovovala, a proto byla na pﬁíkaz císaﬁe

vûdecké rekonstrukce nezachované ãásti jejího

Franti‰ka I. v letech 1806–1811 pﬁestavûna – její

■ Poznámky

hlavního prÛãelí.

prÛãelí bylo nahrazeno prostou klasicistní fasá-

40 Viz pozn. 10, s. 47.

dou, protaÏenou pﬁed pﬁistavûnou ãást s druh˘m

41 Antonín CECHNER: Dostavba justiãního paláce a pa-

Zb˘vá se vyjádﬁit k rekonstrukci dráÏìanského

nádvoﬁím, a radniãní ‰títy byly strÏeny. Po v˘stavbû

mátky po radnici Nového Mûsta PraÏského, in: Architek-

chrámu Panny Marie ve svûtle metod památkové

nového justiãního paláce ãp. 2 v sousedství staré

tonick˘ obzor II, 1903, s. 17.

péãe a k posouzení navrhované obnovy hlavního

radnice v roce 1903 mu mûlo b˘t pﬁizpÛsobeno

42 Karel KIBIC: Novomûstská radnice v Praze, její sta-

prÛãelí Malostranské radnice z hlediska památ-

i její prÛãelí. Tehdy proti tomu na‰i architekti, znalí

vební v˘voj a problémy rehabilitace, in: Staletá Praha II,

kové teorie A. Riegla a M. Dvoﬁáka.

reprezentaãní podoby renesanãního prÛãelí radni-

Praha 1966, s. 219.

DráÏìanská Frauenkirche není pouhou kopií pÛ-

ce z Dietzlerova zobrazení z roku 1743, protesto-

43 Antonín WIEHL: Objevené prÛãelí Novomûstské radni-

vodní stavby, pﬁi rekonstrukci se vyuÏilo jejích zá-

vali. Antoním Cechner se pﬁitom rozhoﬁãenû tázal:

ce v Praze, in: Architektonick˘ obzor III, 1904, s. 25.

kladÛ, místy aÏ do v˘‰e zachovan˘ch zdí, s uplat-

„Ale co zde s tou nûmecko-francouzskou renais-

nûním kamenn˘ch kvádrÛ a architektonick˘ch

sancí s modernistick˘m detailem a gothick˘mi vi-
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Obr. 12. Rekonstrukce pÛvodního stavu prÛãelí Malo-

Obnova prÛãelí Novomûstské radnice pﬁinesla

souãasn˘ pohledovû velmi nepﬁízniv˘ torzální stav,

také dal‰í poznatky. Mimo jiné se t˘kají v˘‰e uve-

její zcela v˘jimeãná architektura, pÛvodnû vrchol-

deného mylného názoru v prvním vyjádﬁení, Ïe by

né ﬁe‰ení stavby jako renesanãní radniãní budovy,

rekonstruované prÛãelí Novomûstské radnice bylo

men‰inová doplÀující ãást oproti ãásti dochované

Nálezy pÛvodního prÛãelí pak pﬁe-

v nepﬁijatelném rozporu s tehdej‰í novostavbou

i míra dokumentace pÛvodního stavu. Proti tomu

stranské radnice. (Kresba K. Kibic)

provádûti.“

44

svûdãily ústﬁední komisi o oprávnûnosti rekon-

trestního soudu. Naopak, WiehlÛv argument o nut-

by ﬁe‰ení hlavního prÛãelí s velk˘mi vik˘ﬁov˘mi ok-

strukce renesanãní fasády a nótou ã. 980, adre-

nosti rekonstrukce Novomûstské radnice jako

ny osvûtlujícími podkroví bylo v hlubokém rozporu

sovanou

radû,

radniãní stavby spojené s v˘znamnou historií platí

s v˘znamem objektu.

odvolala své pÛvodní vyjádﬁení. Nové stanovisko

v plné míﬁe i o radnici Malostranské – je tﬁeba ji

Praha byla ve svém v˘voji dvakrát mûstem císaﬁ-

ústﬁední komise ve Vídni dokládá, Ïe pﬁi nespor-

obnovit jako radniãní budovu s prÛãelím tomu od-

sk˘m. Poprvé to bylo v dobû lucemburské a podru-

ném zji‰tûní pÛvodního stavu souhlasila s jeho re-

povídajícím.

hé za HabsburkÛ v letech 1560–1619. Stavbou

místodrÏitelství

a

mûstské

konstrukcí – situace u Malostranské radnice je
vlastnû analogická.

U Novomûstské radnice v‰ak brzy do‰lo k vel-

nejlépe vyjadﬁující první období je jistû katedrála

k˘m potíÏím. Zji‰tûná edikulová okna prvního pat-

sv. Víta na PraÏském hradû, je v‰ak otázkou, která

PÛvodní hlavní prÛãelí Malostranské radnice je

ra byla veliká a jejich obnova narazila na nesou-

stavba by nejvíce symbolizovala období druhé.

dobﬁe dokumentováno na tﬁech pohledech z let

hlas soudu s odstranûním pﬁepatrování obecní

Podle mého názoru to ve své pÛvodní podobû byla

1743 a 1794, Novomûstskou radnici zaznamená-

sínû a zru‰ením men‰ích kanceláﬁí v jejich prosto-

právû Malostranská radnice, jak vystihoval i znak

vá jen Pfefflova r ytina z roku 1743. Na ní je zo-

ru. Proto se pﬁistoupilo ke kompromisu (patrnû

ve vrcholu hlavní vûÏe. To je také dal‰ím dÛvodem

brazen vstupní portál z Karlova námûstí jako bo-

podle návrhu architekta A. Wiehla) a byla zﬁízena

pro rehabilitaci jejího námûstního prÛãelí.

sovan˘, pﬁi rekonstrukci prÛãelí to bylo moÏné

okna stylovû obdobná, ale men‰í.

korigovat podle zji‰tûn˘ch otiskÛ po jeho otesání.

okna shodující se s okny na severní prÛãelní stû-

SloÏitûj‰í byla situace u odstranûn˘ch ‰títÛ gotic-

nû Vladislavského sálu na PraÏském hradû byla

■ Poznámky

ko-renesanãního charakteru, kde r ytina nebyla

ovûﬁena pﬁi rozsáhlé rekonstrukci radnice v letech

44 TamtéÏ, s. 29.

tak jasná. UÏ dﬁíve se jejich interpretací zab˘val

1975–1992. PoÏadavek projektové pﬁípravy a sta-

45 Antonín BAL·ÁNEK: ·títy a motivy atikové, Praha

Antonín Bal‰ánek ve své knize vydané v roce

vební realizace odpovídající prÛzkumÛm nebyl te-

1902, s. 14, 103–104.

1902, kde také uveﬁejnil fotografii ‰títu ·kochova

dy splnûn.

46 Franti‰ek KA·IâKA: Novomûstská radnice v Praze

46

PÛvodní velká

45

Cel˘ rozbor uzavírám závûrem, Ïe obnovu hlav-

Pﬁesto je tﬁeba ocenit v˘slednou rekonstrukci ‰tí-

ního prÛãelí Malostranské radnice, k níÏ nabízí ny-

tÛ podle návrhu architekta Kamila Hilberta.

nûj‰í oprava mimoﬁádnou pﬁíleÏitost, vyÏaduje

domu ãp. 22 v Táboﬁe s podobn˘m ãlenûním.

300

a pﬁíprava její rehabilitace, in: Památková péãe 32,
1972, s. 73.
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