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Kancelářský a obytný dům čp. 947, Praha 1-Nové Město, Růžová 8, 10

Předchůdcem dnešní budovy byl dům prosté klasicistní úpravy, který r. 1841 postavil Karel  
Duchoslav a r. 1870 částečně upravoval václav Sigmund. Rondokubistický objekt postavený podle 
projektu Bohumíra Kozáka v letech 1922–1923 jako budova Bankovního úřadu Ministerstva financí, 
posléze v letech 1950 a 1993 upravený jako kancelářský a obytný dům s obchody v parteru.

Dvojdům, složený z čelní třítraktové budovy a levého dvoutraktového křídla, je podsklepený, 
krytý sedlovou a na křídle pultovou střechou. Každá část má samostatný vstup a své proti-
směrně lomená schodiště. hlavní průčelí je čtyřpatrové, jedenáctiosé, od 2. patra se sdružený-
mi okny. Celku dominuje úsek 4.–7. osy, sevřený kanelovanými pilastry, zvýrazněný balkonem 
na konsolách členitě ustupujícího profilu, jehož hranolové zábradlí nese pět klasicizujících soch 
inspirovaných z antické mytologie, patrně od Ladislava Kofránka. Oba domovní portály rámují 

segmentově vypouklé pří-
zední pilíře, nesoucí půlkru-
hový fronton na plastickém 
pozadí tří stupňovitě podse-
kávaných říms. v celkovém 
členění fasády se menší mí-
rou uplatňují kubistické de-
taily jako římsy nad portály, 
negativně kónické pilíře pod 
sochami, převažují však ro-
bustní rondokubistické mo-
tivy, nápadné zejména na 
konsolách balkonu a plas-
tických parapetech střed-
ního čtyřosí, ale i bankálech 
oken na křídelních úsecích. 
Na soklu pravého krajního 
pilíře v  prvním patře hlavní 
fasády je vyryto projektan-
tovo jméno.

Stylově jednotným způso-
bem jsou upraveny a dobře 
dochovány i společné in-
teriéry domu – od architek-
tonického členění vestibu-
lů (levý ve  světle růžovém 
odstínu polychromie, pravý 
s obkladem okrového a še-

dého mramoru), přes formování schodištního zábradlí s  vkládanými klasovými motivy, až do 
detailů kování na bytových dveřích. veřejný interiér domu je zachován včetně cenných umě-
lecko-řemeslných prvků, jako jsou kazetové dveře, okna, skleněné pískované a lisované výpl-
ně, štuková výzdoba stěn a stopu, kamenné obložení stěn, schodiště, mozaiková a terazzová 
dlažba, mramorové parapety oken schodiště, kovové zábradlí schodiště s dřevěným madlem, 
ochranná mříž výtahové kabiny, mříže světlíkových okének do chodby nebo původní závěsná 
osvětlovací tělesa. 

Stavební firma Dušek–Kozák–Máca, které byl architekt Bohumír Kozák součástí, realizovala řadu 
obytných nájemních domů na celém území Prahy. Dům čp. 947, jež výrazně autorsky pozname-
nal architekt Bohumír Kozák, již plně představuje výrazný a aktuálně uplatněný projev rondo-
kubistického stylu, od něhož se však autor záhy obrátil k funkcionalismu. Kompozice celku se 
však podřizuje řádu klasické povahy. Rondokubismus, zvaný také národní styl či české art deco, 
v pražském kontextu proslavili dva přední čeští architekti, Kozákovi současníci, Pavel Janák 

památkové aktualIty

Obr. 1. Praha 1-Nové Město, 
čp. 947, kancelářský a obytný dům 
(foto M. Kracík, 2014).

nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. prahy v roce 2013
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Obr. 2. Praha 2-Nové Město, areál 
augustiniánského kláštera s koste-
lem sv. Kateřiny a areál s palácem 
voračických z Paběnic. Orientační 
plán, zeleně vyznačeny nově pro-
hlášené objekty a plochy.  
1 – ředitelská vila čp. 2118; 
2 – Nová budova; 3 – Kateřinská 
zahrada; 4 – kotelna; 5 – plocha 
bývalé zahrady paláce voračic-
kých z Paběnic; 6 – ohradní zdi se 
vstupy (do podkladu DKM zakreslil 
v. Nový, 2014).

a  Josef Gočár. Mladými avantgardisty byl ve své době vysmívaný jako „orohlíčkovaný styl“, 
u nich ale tvořil pouze jednu krátkou epizodu v rozmanité tvorbě a to ještě epizodu, od které se 
oba architekti později distancovali. I česká historie umění měla dlouho potíže hodnotit rondoku-
bismus jako plnoprávný stylový výraz. v době jeho vzniku, ve 20. letech, jej jako úchylku tehdy 
zavrhovaného kubismu odsoudil teoretik a malíř Karel Teige. Trvalo až do 60. let, než jej Ma-
rie Benešová poprvé objektivně zhodnotila jako možný stylový přístup, byť jako jakousi slepou 
odnož kubismu. Jako rovnocenný stylový výraz ale není rondokubismus, zejména ve srovnání 
s uctívaným funkcionalismem, rehabilitován dodnes. 

Na základě návrhu podaného NPÚ ÚOP hMP, byl dům prohlášen za kulturní památku rozhodnu-
tím Ministerstva kultury ze dne 20. 12. 2012 (nabylo právní moci 26. 2. 2013) a zapsán do Ústřed-
ního seznamu kulturních památek (ÚSKP) pod rejstříkovým číslem (r. č.) 105022 (obr. 1).

Rozšíření památkové ochrany areálu paláce Voračických z Paběnic čp. 460 a areálu  
augustiniánského kláštera čp. 468, Praha 2-Nové Město, Ke Karlovu, Kateřinská, Viničná, 
Apolinářská

Z podnětu NPÚ ÚOP hMP 
byly Ministerstvem kultury 
nově prohlášeny za kulturní 
památku vybrané objekty 
a pozemky související s are-
ály bývalého augustinián-
ského kláštera s  kostelem 
sv. Kateřiny a  přilehlého 
paláce voračických z Pabě-
nic, které byly již dříve za-
psanými kulturními památ-
kami. Rozšíření památkové 
ochrany se týká ploch tzv. 
„Kateřinské zahrady“, býva-
lé ředitelské vily (nyní nové 
čp. 2118), tzv. „Nové bu-
dovy“, kotelny s  komínem, 
ploch bývalé zahrady paláce 
voračických a ohradních zdí 
vymezujících celý blok. Sou-
časná podoba a rozloha are-
álu má kořeny v roce 1826, 
kdy byl bývalý augustinián-
ský klášter i s pozemky za-
koupen pro potřeby ústavu 
choromyslných. Postupně 
docházelo k  dalšímu roz-
šiřování, přístavbám a  za-
hradním úpravám, s  provo-
zem ústavu později souvisel 
také původně barokní pa-
lác voračických z  Paběnic. 
v  letech 1842–1843 vznikla 
v  zahradě (podél zrušené 
ulice Na větrníku) tzv. „Nová 
budova“ ústavu choromysl-
ných. Rozlehlá dvoupatrová 
stavba se svým pojetím řadí 
k  významným příkladům 
strohé pozdně klasicistní ar-
chitektury v Praze. v interié-
ru je umístěna pamětní deska 

Obr. 3. Praha 2-Nové Město, parc. 
č. 1662 tzv. Nová budova. Pohled 
na střední část budovy od jihový-
chodu (foto M. Kracík, 2014).
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asi nejslavnějšího zdejšího 
pacienta Bedřicha Smeta-
ny, který zde roku 1884 také 
zemřel. v letech 1847–1848 
byla podle projektu vincen-
ta Kulhánka vystavěna sa-
mostatná pozdně klasicistní 
vila, určená pro ubytování 
ředitele a významných ná-
vštěvníků. Již v  1.  polovině 
19. století došlo k proměně 
paláce voračických z  Pa-
běnic na cukrovar, od roku 
1863 pak palác s  pozemky 
sloužil pro hospodářské zá-

zemí ústavu (např. prádelna, kotelna). Z počátku 20. století pochází nejstarší jádro samostatné 
budovy kotelny s komínem, později dále přistavované. Předmětný areál je ve své dochované po-
době příznačným dokladem vývoje života společnosti a proměn města od středověku do součas-
nosti, s určující etapou v 19. století, kdy došlo k jeho funkčnímu sjednocení. většinu objektů nyní 

využívá všeobecné fakultní 
nemocnice, ředitelská vila 
byla adaptována pro potřeby 
mateřské školky, Kateřinská 
zahrada slouží jako veřejně 
přístupný park.

Uvedené objekty a příslušné 
pozemky byly prohlášeny za 
kulturní památku rozhod-
nutím Ministerstva kultury 
ze dne 19.  2.  2013 (nabylo 
právní moci 8. 3. 2013). Ko-
telna s  komínem a přísluš-
né pozemky s  ohradní zdí 
byly zapsány do ÚSKP pod 
r. č. 40144/1-1253 jako sou-

část areálu paláce voračických z Paběnic čp. 460. Ředitelská vila, Nová budova a pozemky 
tzv. Kateřinské zahrady s ohradními zdmi byly zapsány do ÚSKP pod r. č. 40095/1-1217 jako 
součást areálu augustiniánského kláštera (obr. 2, 3, 4, 5).

Nákladové nádraží Žižkov čp. 2200, Praha 3-Žižkov, Jana Želivského 2

Koncepce postavení centrálního nákladového nádraží na Žižkově na pozemcích olšanských vel-
kostatků Červený dvůr, Direktorky a vápenky, vznikla již ve 20. letech 20. století v rámci pře-
stavby pražského železničního uzlu. Jednalo se o nákladnou přestavbu rozplánovanou v celo-
pražském kontextu s cílem racionalizace a optimalizace nákladní dopravy a odlehčení dopravy 
osobní u všech zbylých pražských nádraží smíšených. v první přípravné etapě byla postavena 
železniční spojka vedoucí z nádraží ve vršovicích včetně rozsáhlého kamenného obloukového 
viaduktu v Malešicích v ulici U Tvrze (1927). vlastní nádraží na Žižkově v  prostoru bývalého 
Červeného dvora bylo postaveno v období let 1928–1935 jako první stavba jednotného projektu 
železničních přestaveb v Praze, do provozu byla uvedená 1. 3. 1936. Stavba, jejíž náklady se 
vyšplhaly na 100 mil. Kč, byla ve své době nejmodernější svého druhu u nás a jednou z techno-
logicky nejpokročilejších v evropských souvislostech, svou koncepcí a vybavením se vyrovnala 
a v některých ohledech překonala řadu moderních nákladových nádraží především v Německu.

Celkové dispozice budov a kolejiště navrhl Ing. Miroslav Chlumecký, autor budoucí úpravy želez-
ničních zařízení v Praze, detailní plány budov a architektonické řešení jsou dílem Ing. arch. vla-  
dimíra weisse. Objekt byl určen ke krátkodobému skladování a rychlému pohybu zboží, zahrnuje 
sklady výdeje v přízemí a mechanismus překládání přímo do nákladních automobilů, dále rovněž 
chladírny vybavené vzduchotechnikou situované v suterénu a přístupné výtahy.

Obr. 4. Praha 2-Nové Město, 
čp. 2118, ředitelská vila. Celkový 
pohled od jihozápadu (foto M. Kra-
cík, 2014). 

Obr. 5. Praha 2-Nové Město, parc. 
č. 1665, kotelna,. Celkový pohled 
od západu (foto M. Kracík, 2014).
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Nádraží je dokonalou realizací stavby, plně stavebně i funkčně propojující celý stavební koncept 
a organismus budovy. Je zároveň dokladem racionalizace provozu, navazující na vývoj tohoto 
typu, zejména nákladové nádraží v Curychu z r. 1896 a řadu meziválečných realizací v Evropě 
(Drážďany, Lipsko, Mnichov, Frankfurt, Milán, varšava). Novinkou proti starším typům těchto 
budov byly i patrové objekty skladišť, propojené výtahy vč. suterénního patra s propojujícími 
tunely, nekolidující s drážní manipulací v přízemí objektu.

v rámci funkcionalistické i industriální architektury je nádraží dokonalým a mimořádně do-
chovaným příkladem nejtěsnějšího propojení architektonického řešení a výrazu s jeho funkcí 
a strojním vybavením, prorůstajícím celou budovu. v tomto smyslu je Nákladové nádraží Žižkov 
jednou z nejzachovalejších a nejpromyšlenějších pražských industriálních staveb, i ve středo-
evropském kontextu. v do-
konalé podobě reprezentuje 
principy a řešení, kterých 
česká architektura v oblasti 
průmyslových staveb ve své 
době dosáhla. Objekt byl 
prezentován a oceněn na 
základě prezentace zpraco-
vané NPÚ ÚOP hMP rovněž 
v rámci návštěvy komise 
UNESCO v tomto roce.

Proces prohlašování nákla-
dového nádraží za kulturní 
památku měl mimořád-
ně komplikovaný průběh. 
První návrh podal tehdejší 
Pražský ústav památkové péče (dnes NPÚ ÚOP hMP) Ministerstvu kultury již v roce 1996. 
Zůstal bez reakce, stejně jako další z roku 2003, poté v roce 2009 NPÚ ÚOP hMP žádá o za-
hájení řízení. Ministerstvo kultury, po další urgenci památkového ústavu, konečně v roce 2010 
zahajuje řízení o prohlášení za kulturní památku. I přes odpor vlastníka Ministerstvo kultury 
prohlásilo v roce 2010 Nákladové nádraží Žižkov za kulturní památku. Na základě rozkladu, 
který podal vlastník nemovitosti, společnost České dráhy, tehdejší ministr kultury Jiří Besser 
zrušil rozhodnutí (o prohlášení za kulturní památku) a vrátil věc k novému projednání. Poté 
ministerstvo znovu rozhodlo o prohlášení areálu za kulturní památku, ale České dráhy, a. s. 
podaly znovu rozklad, nová ministryně Alena hanáková rozhodnutí opět ruší a věc vrací k no-
vému projednání. Na konci roku 2012 ministerstvo potřetí prohlásilo nákladové nádraží kul-
turní památkou. I potřetí podal vlastník rozklad, ten však byl ministryní kultury již zamítnut, 
předchozí rozhodnutí potvrzeno a již se nelze proti němu dále odvolávat. Nádraží bylo zapsá-
no do ÚSKP pod r. č. 105022 (obr. 6).

v současné době je soubor staveb využíván kromě obchodních a skladových účelů pro kulturní 
náplň jako bienále, výstavy, festivaly apod.

Socha Vzlet, Praha 6-Ruzyně, parc. č. 2893/1, při nájezdu z ulice Evropské na Aviatickou

Originální prostorová plastika je společným dílem sochařů valeriana Karouška a Jiřího Nováka, 
který po Karouškově tragické smrti na horolezecké výpravě v Peru v roce 1970 sochu podle ná-
vrhu spoluautora zrealizoval. Socha byla v roce 1972 instalována na zelený ostrůvek při odboč-
ce z rychlostní silnice na Chomutov k ruzyňskému letišti. Tvořila poslední článek širší výtvarné 
koncepce, která měla být součástí výstavby nové komunikace vítězné náměstí – Ruzyně. v roce 
1969 bylo rozhodnuto, že celou trasu vyzdobí umělecká díla významných českých výtvarníků. 
Z této koncepce se v době nastupující normalizace zrealizoval pouhý zlomek z řady uměleckých 
děl, které měly lemovat dnešní ulici Evropskou. Plastika „vzlet“ tvořila symbolický závěr, vygra-
dování a završení celé myšlenky ve smyslu imaginárního vzletu samotného letadla.

Monumentální plastika je složena ze tří prostorových vertikálních křídel s dynamickým zvýrazně-
ním pohybu, vybráním středové části a pevným ukotvením do země. Energii díla zvyšuje umístění 
laminátové koule v jednom z horních křídel a dále částečné zlacení v proužcích soustředěné 
kolem volného středu objektu. Celý objekt o výšce 8,5 m sestává z podnože a těla plastiky. 

Obr. 6. Praha 3-Žižkov, čp. 2200, 
Nákladové nádraží Žižkov (foto 
M. Kracík, 2014).
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Bohužel vzlet postihl po-
dobný osud jako celou řadu 
dalších děl ve veřejném pro-
storu z doby tzv. normali-
zace. Zůstala sice na svém 
místě, ale celá léta nebyla 
prováděna jakákoliv údrž-
ba, a to i včetně odstraňo-
vání náletové zeleně. v roce 
2007 se, díky urgenci Jiřího 
Nováka, stavem sochy za-
čala zabývat MČ Praha  6, 
potažmo Galerie hl. m. 
Prahy (GhMP) pod kterou 
veřejná plastika spadá. Na 
základě vyhodnocení stavu 
J. Novákem a dalšími od-
borníky se uvažovalo i o vy-
tvoření repliky. v  současné 
době je rozebraná socha 
uložena v depozitáři GhMP. 
Na její místo bude umístěna 
reklama, jejíž výtěžek půjde 
na opravu plastiky.

Na základě návrhu poda-
ného NPÚ ÚOP hMP roku 
2010, byla socha vzlet pro-

hlášena za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 22. 5.  2013 (nabylo právní 
moci 26. 2. 2013) a zapsán do ÚSKP pod r. č. 105131 (obr. 7).

zahrada s ohradní zdí a bránou v areálu usedlosti čp. 6, Praha 6-Ruzyně, Staré náměstí 3

Zahrada s ohradní zdí a bránou je historickou součástí areálu ruzyňského statku čp. 6, který byl 
v užším rozsahu zapsán do tehdejšího státního seznamu již v roce 1964. Jeho současná podoba 
je výsledkem postupného stavebního vývoje, přičemž dochovaná zástavba pochází převážně 
z 19. století (např. na štítu chlévů se sýpkovým patrem je datace 1819). Jednotlivé hospodář-
ské budovy obklopují v tradičním uspořádání vnitřní dvůr. Původní obytné stavení bylo v letech 
1934–1935 nahrazeno novou vilou (není kulturní památkou). Na severu je do návsi orientovaná 
vstupní brána, další zděná brána stojí mezi dvorem a zahradou, třetí – nyní prohlášená – brána 
se nachází v ohradní zdi zahrady. Rozsáhlá travnatá zahrada s převážně ovocnými stromy na-
vazuje v jižní části areálu. v jejím terénu jsou dosud patrné relikty původních zahloubených cest. 

Ohradní zeď z lomové opuky 
je značně poškozená. Polo-
kruhově zaklenutá brána 
vrcholí stlačeným segmen-
tovým štítem s korunou kry-
tou pálenou krytinou. Starší 
dřevěná dvoukřídlá vrata 
byla při vichřici r. 2012 po-
škozena a jsou zčásti depo-
nována ve statku. Celý areál 
usedlosti čp. 6 se dlouho-
době nachází v  havarijním 
stavu a figuruje na seznamu 
ohrožených nemovitých pa-
mátek NPÚ. Události po-
sledních let ale dávají naději 
na záchranu této významné 

Obr. 8. Praha 6-Ruzyně, areál used-
losti čp. 6, zadní brána do zahrady. 
Pohled od jihozápadu z pozemku 
vně zahrady (foto J. Baláček, 2012).

Obr. 7. Praha 6-Ruzyně, parc. č. 
2893/1, socha vzlet, při nájezdu 
z ulice Evropské na Aviatickou (foto 
J. Baláček, 2010).
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památky tradiční lidové architektury, která tvoří klíčovou složku zástavby v  rámci památkové 
rezervace Ruzyně. vlastníci s pomocí dotačních programů Ministerstva kultury přistoupili k po-
stupné záchraně a obnově nejohroženějších částí areálu. 

Zahrada s ohradní zdí a branou včetně příslušných pozemků byla prohlášena za kulturní pa-
mátku rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 8. 11. 2013 (nabylo právní moci 2. 12. 2013) 
a zapsána do ÚSKP pod r. č. 40529/1-1515 (jako součást areálu usedlosti čp. 6, která je již dříve 
zapsanou kulturní památkou (obr. 8).

Sklady ferra – administrativní budova s bočním skladem a vrátnicí, čp. 1455, Praha 7-Hole-
šovice, u Pergamenky 11

velkosklady hutního materiálu firmy Ferra (dříve Bondy), projektované architektem Josefem Kří-
žem, byly zprovozněny v roce 1931. v následujících letech docházelo k dalším úpravám a pří-
stavbám. Jednotlivé budovy rozsáhlého areálu uzavírají zhruba trojúhelný dvůr. Na jihozápadě 
při vrbenského ulici stojí největší hlavní skladová budova, severně při Argentinské ulici navazuje 
křídlo s bývalou železniční vlečkou, v ulici U Pergamenky dále pokračuje vyšší křídlo bočního 
skladu zakončené administrativní budovou s vrátnicí. v celkové podobě i v technickém prove-
dení s použitím kvalitních materiálů se odráží spojitost stavebníka se železářským průmyslem. 
Konstrukčně jde o ocelový nýtovaný skelet s vyzdívkami. Architektovi se zde podařilo sjedno-
tit požadavky na funkční nároky industriální stavby s  celkovým esteticky příznivým výrazem. 
Charakteristické jsou zejména fasády s dekorativní geometrickou skladbou keramických výplní 
evokující hrázdění. Odlišněji – v ryze funkcionalistickém duchu – je pojata administrativní budova 
s vrátnicí s hladkými bílými fasádami.

Sklady Ferra se řadí k  nejvýznamnějším industriálním souborům meziválečné Prahy a doklá-
dají výrazné specifikum této části holešovic s prolínající se obytnou a průmyslovou zástavbou. 
Prioritou návrhu Národního památkového ústavu bylo zachování areálu Ferra a jeho prohlášení 
za kulturní památku v celém 
rozsahu. vlastník jako účast-
ník řízení vyjádřil zásadní 
nesouhlas s  prohlášením, 
ale při vědomí dlouholeté 
historie a významu souboru 
deklaroval zájem na zacho-
vání vybraných konstrukcí 
a prvků, jejich zakompono-
vání do nově plánované vý-
stavby, případně realizování 
jejich jiného účelného využi-
tí. S  přihlédnutím k  mnoha 
námitkám a okolnostem, 
zejména k  obtížné využitel-
nosti, Ministerstvo kultury ve 
svém výsledném rozhodnutí 
ze dne 30. 9. 2013 (nabylo právní moci 22. 10. 2013) prohlásilo z celého areálu za kulturní památ-
ku jen administrativní budovu s bočním skladem a vrátnicí (zapsáno do ÚSKP pod r. č. 105196, 
obr. 9). Ostatní části areálu požadovaný status kulturní památky nezískaly.

Hala firmy Horák a Hlava, Praha 8-Libeň, parc. č. 3651/1, 3651/2, Voctářova

halu bývalé firmy horák a hlava nalezneme v Libni, mezi ulicemi voctářova a vojenova, jako 
součást většího areálu někdejších průmyslových podniků. v těsné blízkosti se nacházela továrna 
bratří Perutzů, která byla rozlehlým výrobním areálem v dolní Libni od 70. let 19. století. Z této 
významné strojní přádelny, tkalcovny a barvírny se dodnes zachoval pouze komín.

Založení firmy horák a hlava se datuje k roku 1920. Stavbu zatím bezpečně dokládá až dobová 
ortofotomapa z roku 1938. halu obklopuje řada dalších průmyslových objektů různého typu, stá-
ří i kvality. Předmětná hala firmy horák a hlava sloužila pro výrobu specielních zvedacích strojů 
a vozidel. v budovách se za 2. světové války vyráběly stroje pro válečné účely a po roce 1948 ob-
jekty disponoval ČKD. v roce 1964 byl zpracován projekt pro využití haly jako opravny autobusů, 

Obr. 9. Praha 7-holešovice, 
čp. 1455, sklady Ferra – adminis-
trativní budova s bočním skladem 
a vrátnicí (foto M. Kracík, 2014).
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ten však nebyl realizován. v současnosti se tento objekt nachází bez využití, některé okolní objek-
ty jsou využívány jako opravny automobilů. hala má půdorysné rozměry cca 83 × 21 m a výšku 
přes 7 m. Nosnou konstrukci střechy tvoří 13 obloukových dřevěných vazníků s dřevěnými táhly, 
tzv. Štěpánova střecha. Sbíjené vazníky, na některých místech, zpevňují šrouby se čtvercovými 
matkami. Jejich rozpon dosahuje 20 metrů. Na povrchu dřeva jsou patrny zbytky protipožárních 
nátěrů. vazníky stojí na litinových příhradových sloupech, respektive na zděných příporách. Ob-
vodový plášť tvoří omítaná zeď z plných cihel. halu osvětluje 15 původních, příčně ložených, 

sedlových světlíků ocelové 
kostry s větracími šachtami 
(patrně původními). Střešní 
plášť je tvořen dřevěnými 
trámky s prkenným záklo-
pem a zespoda omítaným 
bedněním. Funkci krytiny 
plní asfaltové pásy. halu 
obklopují další objekty, tu-
díž exteriér je patrný jen 
v  některých částech. Ští-
tová fasáda, sjednocující 
halu s přístavbou, odpovídá 
stylu moderny 1.  republiky: 
stupňovitý štít, široká řím-
sa, subtilní opěráky. Co se 

týče současného stavu, tak na první pohled do interiéru je evidentní, že hala se nachází v dob-
ře zachovalém a poměrně udržovaném stavu. všech 13 velkorozponových vazníků, subtilní 
dřevěné konstrukce, se nachází v celistvém stavu. Ani ostatní nosné konstrukce nevykazují 
žádné větší defekty. Do střešního pláště nezatéká, je udržován.

vybraná hala představuje nejhodnotnější objekt stávajícího souboru staveb, který je torzem ně-
kdejšího rozsáhlého průmyslového komplexu. Těžiště památkové hodnoty spočívá v jeho speci-
fické konstrukci střechy. Jedná se o obloukové sbíjené dřevěné vazníky s táhly. Tento typ kon-
strukce, používaný v období 1. republiky, nesl název Štěpánova střecha a údajně byl oblíbený 
pro svou efektivitu a nízkou cenu. Do dnešních dní se však dochovalo naprosté minimum těchto 
příkladů, z nichž některé se v posledních letech dočkaly demolice. 

Jako srovnatelný příklad kvalitní konverze lze uvést halu Autobusových garáží Dejvice (parc. 
č. 2728/1, ul. Podbabská, 1931–32, autoři: A. Janda a J. Žák), která plní funkci krytého parkovi-
ště osobních automobilů pro nový obchodní dům k hale přiléhající.

Na základě návrhu podaného NPÚ ÚOP hMP, byla hala firmy horák a hlava prohlášena za kultur-
ní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 2. 8. 2013 (nabylo právní moci 28. 8. 2013) 
a zapsán do ÚSKP pod r. č. 105156 (obr. 10).

Viadukt u Hořejšího rybníka (Nad potokem) – trojmostí, Praha 9-Hloubětín, parc. č. 2618/1, 
2618/2, 2619

Trojmostí někdejší trati pražsko-olomoucké dráhy je tvořeno původním kamenným viaduktem vznik-
lým v roce 1845, rozšířeným na severní straně v roce 1928 betonovým a na jižní straně pak poněkud 
se odklánějícím mostem vršovické odbočky s nýtovanou konstrukcí na kamenných pilířích. 

Původní dvojkolejný viadukt tvoří trojice oblouků na dvou pilířích, ve středním poli protéká Rokyt-
ka. Pilíře jsou vyzděny z kvádrového zdiva se soklíkem a prostým římsovým zakončením, z něhož 
vybíhají vlastní oblouky a zdivo, provedené z kamenného spárovaného líce s hrubě opracovanými 
kvádry. Klenby kryje omítka. viadukt zakončuje římsa ze sliveneckého mramoru, ve středu na jižní 
straně opatřena datem 1928. Zábradlí má pozdně secesními prvky členění. viadukt navazuje na 
kamennou sešikmenou opěrnou zeď. Most z původní trati 1845 byl opraven v roce 1928.

Rozšiřující viadukt navazuje na severní straně na původní kamenný. Jeho oblouky kopíruje, pilíře 
se směrem dolů rozšiřují, jejich základovou a soklovou část tvoří zdivo z hrubě opracovaných 
kvádrů, vlastní pilíře i oblouky z  litého betonu se stopami šalování (dnes omítnuto a nabíleno) 
včetně římsy u pat oblouků. Každý oblou lemuje jedna vyrytá linie. Navazující opěrné zdi před 
viaduktem jsou rovněž betonové konstrukce.

Obr. 10. Praha 8-Libeň, parc. 
č. 3651/1, 3651/2, hala firmy horák 
a hlava, voctářova (foto M. Kracík, 
2013).
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Jižní viadukt odbočky nase-
dá na betonovou opěrnou 
zeď s  nárožním bosováním 
hrubě opracovanými ka-
mennými kvádry. vlastní 
most tvoří  příhradová ný-
tovaná ocelová konstruk-
ce, nesoucí kolejový svršek 
s  jednou kolejí. Otevření se 
dočkal v roce 1919.

NPÚ ÚOP hMP podal v roce 
2008 návrh na prohlášení 
ještě dalších třech viaduktů 
společně s tímto. Dva z nich 
však prošly v roce 2009 ra-
dikální přestavbou a třetí má shodnou konstrukci jako část trojmostí, a tak ministerstvo kultury 
přihlédlo k námitkám vlastníka a kulturní památkou je neprohlásilo.  

viadukt byl prohlášen za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 20. 12. 2012 
(nabylo právní moci 24. 1. 2013) a zapsán do ÚSKP pod r. č. 105020 (obr. 11).

Děkanství čp. 21, Praha 22-uhříněves, náměstí Bratří Jandusů 2 

Areál bývalého děkanství v Uhříněvsi se nachází v centru obce při západní straně náměstí Bratří 
Jandusů. hlavní budova děkanského úřadu vznikla na místě zbořené starší fary v roce 1913 podle 
projektu architekta Rudolfa Stockara z Bernkopfů. Jeho architektonické pojetí zde reflektuje jak 
doznívající klasicizující a historizující styly, tak inspiraci geometrickou secesí, kubismem či moder-
nou. Stavbu provedl stavitel Alois Jenšovský. Součástí prohlášeného rozsáhlého areálu jsou též 
starší přízemní hospodářské objekty, stodola a zahrada s ohradními zdmi s brankami. Originálně 
řešenou hlavní patrovou budovu tvoří v zásadě dvě křídla, do jejichž nároží je částečně vtažena 
střední válcová věžovitá část s předstupující terasou. Na fasádě hlavního průčelí po stranách te-
rasy jsou osazeny dva kruhové medailony (tondo) ve stylu florentského quattrocenta – s náměty 
P. Marie s dítětem a Kristus Dobrý pastýř (signováno RAKO). vnitřní dispozice domu je složitá 
a místy poněkud odlišná od vnějšího uspořádání hmot budovy. Dominantní prostorou interiéru 
je ústřední hala s  atypicky 
pojatým kruhovým schodi-
štěm. ve vstupní chodbě je 
osazena reprezentativní pa-
mětní zakladatelská deska 
ze sliveneckého mramoru 
se zlaceným rytým textem. 
v  roce 1995 bylo v  interié-
ru dokumentováno několik 
kusů kubistického nábytku 
(pravděpodobně také podle 
návrhu Rudolfa Stockara), 
který se však v současné 
době v objektu již nenachá-
zí. Areál bývalého děkanství 
představuje na území Prahy 
vzácně dochovaný ucelený 
soubor církevní stavby i s rozsáhlým hospodářským zázemím. Reprezentativní pojetí hlavní bu-
dovy odráží význam stavby začleněné do prostředí tehdejšího městyse, který byl právě roku 
1913 povýšen na město Uhříněves. Nyní zde sídlí Římskokatolický úřad u kostela všech svatých 
a Řeholní institut Rozjímavých sester sv. Dominika.

Soubor děkanství v Uhříněvsi byl prohlášen za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva 
kultury ze dne 16. 8. 2013 (nabylo právní moci 6. 9. 2013) a zapsán do ÚSKP pod r. č. 105189 
(obr. 12).

Obr. 11. Praha 9-hloubětín, parc. 
č. 2618/1, 2618/2, 2619, viadukt 
u hořejšího rybníka (Nad potokem) –  
trojmostí (foto J. Baláček, 2013).

Obr. 12. Praha 22-Uhříněves, 
čp. 21, areál děkanství. Celkový 
pohled na hlavní budovu čp. 21 od 
severovýchodu (foto F. Srovnal, 
2014).
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objekty, u nichž bylo v roce 2013 zrušeno prohlášení za kulturní památku

usedlost zlatnice čp. 56, Praha 6-Dejvice, zlatnice 5

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 14. 11. 2013 bylo zrušeno prohlášení areálu usedlosti 
Zlatnice čp. 56 s příslušnými pozemky za kulturní památku (r. č. ÚSKP 44380/1-1936). Důvodem 
byl zcela torzální stav usedlosti způsobený dlouhodobě zanedbávanou údržbou.

Zlatnice se nachází ve svahu při cestě od hanspaulky do Šáreckého údolí. Původně barokní used-
lost vznikla na místě tří vinic, sloučených ve 2. polovině 17. století zlatníkem Gabrielem Geltenhau-
rem, podle kterého bylo odvozeno i později užívané označení „Zlatnice“. K přestavbě do konečné 

podoby s  několika objekty 
kolem hospodářského dvo-
ra došlo zejména v průběhu 
19.  století. Zlatnice proslula 
především jako oblíbené vý-
letní místo pražských němec-
kých studentů navštěvujících 
zdejší hostinec zv.  „Šipka-
pas“, pojmenovaný podle 
horského průsmyku Šipka 
v  dnešním Bulharsku, místa 
významných bojů rusko-tu-
recké války z let 1877–1878. 
Usedlost byla od roku 1976 
zapsanou kulturní památkou, 
ale celá 2. polovina 20. sto-
letí znamenala zanedbávání 

údržby ze strany střídajících se vlastníků. Situace výrazně gradovala od přelomu tisíciletí, kdy došlo 
k zásadnímu narušení zastřešení objektu, čímž se proces chátrání značně urychlil. v roce 2013 tak 
z budovy usedlosti zbývaly pouze ruiny obvodových zdí (obr. 13).

Jan Baláček, Matyáš Kracík
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Nemáme v našich zemích 
mnoho historiček umění, 
které mají za sebou ve věku, 
kdy je na velké bilancování 
ještě dost času, tak rozsáhlé 
vykonané dílo. A ještě méně 
bychom mezi všemi kolegy 
nalezli ty, kteří dokázali radi-
kálně měnit zájmové a pro-
fesní oblasti v  rámci oboru 
a  uplatnit svůj hluboký po-
nor při zpracování témat 
z různých slohových a časo-
vých období.

Dana Stehlíková se narodi-
la 10. srpna 1954 v Praze. 
v  roce 1973 odmaturova-
la  ve vyhlášeném Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici na Novém Městě v Praze. Formo-
valo ji jednak prostředí kolem katolické hudební skupiny Poutníci při kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně na vinohradech a dále výtvarné zaujetí především o kresbu a grafiku. Zájem o dějiny umění 
u ní dozrál při studiu matematiky a výtvarné výchovy na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
v letech 1973–1977, pro jehož završení vypracovala diplomovou práci na téma České ilustrace 
historické literatury pro děti, kde uplatnila i své vlastní kresby. hned po promoci nastoupi-
la do Dolních Chaber na archeologický výzkum Pražského střediska státní památkové péče 
a ochrany přírody (dnešního Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v hl. m. Praze) s pracovním zařazením kopáč, ale brzy povýšila na referentku objektů, dotčených 
stavbou metra. Zabývala se 
zde mimo jiné zpracováním 
uměleckořemeslných ná-
lezů z  archeologických vý-
zkumů a spolupracovala na 
stavebně-historických prů-
zkumech. výsledky svých 
zjištění, které se týkaly např. 
novoměstských kostelů Nej-
světější Trojice ve Spálené 
ulici a Panny Marie Sněžné, 
krypty kostela sv. Markéty 
v Břevnově, substrukcí are-
álu zaniklého kláštera na 
Zbraslavi, pravidelně publi-
kovala v časopise Umění, ve 
sbornících Staletá Praha, a dalších periodikách. Již z pedagogické fakulty přebíhala v  letech 
1975–1980 ke studiu dějin umění na filosofické fakultě, kde o rok později získala titul PhDr. na 
základě rigorózní práce Pražští zlatníci v letech 1420–1524. S tímto titulem se ovšem jubi-
lantka nespokojila a roky 1885–1889 zasvětila externí vědecké aspirantuře v Ústavu teorie a dě-
jin umění při Československé akademii věd. Roku 1990 obhájila kandidátskou disertační práci  
Objednavatelé uměleckého řemesla za vlády krále Jana Lucemburského 1310–1346.

Po odchodu z památkové péče v roce 1990, kde Dana Stehlíková zažila i šikanování za svou 
kritiku nepřiměřených náloží při ražbě pražského metra, které poškodily kostel Nejsvětější Trojice 
ve Spálené ulici a okolní domy, se stala vědeckou pracovnicí a kurátorkou sbírek textilu, drahých 
kovů a jiných materiálů Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Odtud byla vyslána v  letech 
1990–1992 na postgraduální kurátorské studium do Institutu für Kulturwissenschaft ve vídni 
a v dolnorakouské Kremži. v té době už začala také se svou pedagogickou činností: v  letech 
1991–1996 přednášela předmět Umělecká řemesla na fakultě architektury Českého vysokého 

žIvotní juBIleum dany stehlíkové

Dana Stehlíková v knihovně vyše-
hradské kapituly při přípravě stálé 
expozice tamní klenotnice (foto 
K. Lojka, 2006).

Předvádění románské stříbrné 
čelenky z 12. stol. studentům vŠUP 
v trezoru Národního muzea (foto 
neznámý student, 2012).
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učení technického, během let 1994–1995 zlatnictví a kovolitectví na katedře dějin umění FF UK, 
obojí jako externí učitelka v rámci postgraduálního studia. Od roku 1998 do současnosti působí 
jako vědecká pracovnice a kurátorka sbírek drahých kovů a Lapidária Národního muzea v Praze. 
Dva semestry vedla gemologický seminář na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, který se zabý-

val využitím drahokamů ve 
zlatnictví a glyptice. Její pe-
dagogické schopnosti zaží-
vají i posluchači ateliéru Kov 
a  šperk vysoké školy umě-
leckoprůmyslové v  Praze, 
kde přednáší od roku 2004 
dějiny šperku.

Svůj zájem o precióza, his-
torický šperk, drahé kameny 
a rody zlatníků, působících 
na našem území, kterým vě-
novala mnoho dílčích člán-
ků v odborných časopisech 
a tematických sbornících, 
korunovala v roce 2003 roz-
sáhlou publikací Encyklope-
die českého zlatnictví, stří-
brnictví a klenotnictví, která 
patří mezi zásadní příručky 
historiků umění i výtvarníků, 
zabývajících se touto pro-
blematikou. vznikl tak kor-
pus, na němž by za jiných 
okolností pracoval velký tým 
odborníků. Autorka připra-
vuje dodatky s  puncovními 
tabulkami.

velmi důležitou náplní prá-
ce Dany Stehlíkové zůstává 
pořádání výstav a vypra-
covávání vědeckých statí 
a hesel do katalogů. Bez její 
spolupráce se neobejde 
žádná větší výstava, kde 
je prezentováno zlatnictví 
a  jiná umělecká řemesla 
od středověku po novověk. 
Z větších výstavních projek-
tů jmenujme alespoň Go-
tika v  západních Čechách 
(1995), Rudolf II. a Praha 

(1997), Sláva barokní Čechie (1999), Od gotiky k renesanci, výtvarná kultura Moravy a Slezska 
v Brně, Olomouci a Opavě (1999), Karel Iv. a Praha v New yorku (2004), nebo Královský sňatek 
v Praze (2010). Z církevního umění připomeňme výstavy k miléniu Břevnovského kláštera (1993), 
k výročí kláštera v Oseku roku 1994 nebo Z pokladů litoměřické diecéze v Litoměřicích (1997). 
Dana Stehlíková je členkou mezinárodních profesních společností (např. ICOM ICAA, Society of 
Jewellery historians v Londýně nebo německé Görres-Gesellschaft). 

Jubilantka má před sebou ještě dlouhá léta, která jistě, jak jinak, vyplní horlivou vědeckou prací. 
Přejme jí k tomu neutuchající elán a dobré zdraví.

Helena Čižinská

Při provádění expozicí Lapidária 
Národního muzea (foto Džamila 
Stehlíková, 2011).

Pražská muzejní noc 2014  
v Lapidáriu Národního muzea (foto 
neznámý návštěvník).
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Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14. a 15. století / Mariage royal 1310 et expansion de la maison de 
Luxembourg aux XIv et Xv siècles. Sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních  
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Poklady ze Slezské Středy a ze St. Mariensternu v  reprezentaci Lucemburků. In: Lucemburkové: česká  
koruna uprostřed Evropy. Lenka Bobková / František Šmahel (eds), Praha 2012, 455–457.
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Kuthanová / hana Svatošová (eds), Praha 2013, 127–137.
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Josef Opitz v  Národním muzeu (1941–1945). In: Josef Opitz (1890–1963). Sborník příspěvků z  vědecké 
konference konané 15.–16. 10. 2013 v  Okresním muzeu v  Chomutově. Renáta Gubíková / Markéta  
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S přáteli v cíli Svatojakubské pouti 
(220 km) v katedrále sv. Jakuba 
většího v Santiago de Compostela 
(foto neznámý poutník, 14. 5. 2014).

ERRATA K ROčNíKu XXIX 

1/2013, J. Mazal, str. 48

Tři velké zvony z 21. století byly zavěšovány společně do severní věže dne 19. února 2008.  
Do té doby byly vystaveny v kostele, kde je na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, 
8. prosince 2007 vysvětil českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour.

2/2013, J. Beránek – F. Iša, str. 206

Výsledek „Z historie tzv. Fabiánovského kapitulního mlýna na Botiči“ vznikl v rámci výzkumné 
činnosti NPÚ a byl financován z rozpočtu NPÚ.


