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Na VáclaVSkém NáměStí Se bude bOurat a StaVět. 

PlOšNá demOlIce POd PatrONací PamátkOVé Péče. 

hradčaNSké hradby V OhrOžeNí. tuNel blaNka  

a marIáNSké hradby. k rekONStrukcI malOStraN-

Ské radNIce. StaNOVISkO klubu k OPraVě  

karlOVa mOStu. šeStý rOčNík ceNy klubu za NOVOu 

StaVbu V hIStOrIckém PrOStředí. PrINcIP IkuhO. 

Příloha: Mozaiková dlažba a Pražské chodníky.

rOčNík XXXIX. (X.)                               číSlO 2 / 2009

VěStNík klubu za StarOu Prahu
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Racci na ledolamech sledují kontroverzní opravu Karlova mostu ve dne v noci.  

Svůj názor bohužel nezveřejnili, zato stanovisko Klubu Za starou Prahu čtěte na str. 36.



: za sTaroU PrahU :

Blok historické 
zástavby pražského 
Nového Města  
mezi Václavským 
náměstím, ulicemi 
Jindřišskou, Panskou 
a Na Příkopě, v jehož 
nitru má být vystavě-
na drůza až jedenácti-
podlažích budov.  
Čtěte články  
na str. 4 a 10.  
Foto Pepa Středa, 
1996

vítězem ceny klubu za starou Prahy za novou stavbu v historickém prostředí  
se v jejím šestém ročníku roku 2009 stala národní technická knihovna v dejvicích.

„Novostavba knihovny se k charakteru památkové zóny chová velmi inteligentně. Její abstraktní tvar  
sférického kubusu – lampion, jak mu autoři říkají – dovede respektovat jak tradicionalistickou koncepci  
Engelovu, tak i jejího modernistického oponenta z ruky Čermákovy a Paulovy,“ charakterizuje vítěze Ceny 
Rostislav Švácha na str. 21.

Foto Jan Bečka, 
2009



: za sTaroU PrahU :

sPolečenské okénko  
klUbU za sTaroU PrahU

Předkládáme důkaz o tom, že domácí rada „nestřílí 
od boku“, ale stavby navržené k nominaci na cenu 
klubu za starou Prahu za novou stavbu v historic-
kém prostředí poctivě objíždí a studuje in situ.

„Dobrý den, já jsem Richard Biegel z Klubu Za starou 
Prahu a toto jsou moji kolegové. Váš dům jsme navrhli 
na architektonickou cenu, kterou každoročně udělu-
jeme. Myslíte si, že byste se nás nebáli a pustili nás 
dovnitř, abychom si mohli prohlédnout i dvorní průčelí?“
Foto Blanka Kynčlová, Nýřany, 2. 5. 2009

Klubovní výprava 
studuje překvapivá 
zákoutí hotelu Karlov 
v Benešově.
Foto Martin Krise, 
Benešov, 2. 5. 2009

Klubovní výprava odpočívá  
na zídce tamtéž. 

Foto Blanka Kynčlová, Benešov,  
2. 5. 2009



: za sTaroU PrahU :

MalosTranská beseda a JeJí znovUzrození

kateřINa bečkOVá, VladISlaV dudák, JaN karáSek, Vít mlázOVSký, 
rObert radOSta

Výpravná publikace se zabývá budovou bývalé Malostranské radnice 
(dnes známé zvláště jako Malostranská beseda) v kontextu vývoje celé Malé Strany. 

Samotná historie budovy odráží dramatické dějinné události nejen Prahy, ale celé země. 
a je obestřena nejedním tajemstvím. kdo radnici postavil? kdy a v jaké podobě zde vznikly tři věže, 

které byly nyní po 183 letech obnoveny. 

autoři líčí téměř detektivní pátrání po těchto odpovědích a podrobně se zabývají i nalézáním 
věrohodného tvaru radničních bání. Postupné hledání správné cesty v kontextu vývoje slohů, myšlenek 
i dějin samotných představuje v pravdě intelektuální dobrodružství. ale je to dobrodružství, které není 

odtrženo od reality. Nebylo by totiž možné je zažít bez důsledného a poctivého uplatnění tradiční 
řemeslné práce – zvláště té tesařské, kamenické a pokrývačské. V mnohém aspektu musely být 

způsoby a postupy tradičních řemesel v průběhu práce na rekonstrukci radnice téměř znovuobjeveny.

kniha, kterou vydalo nakladatelství Práh s podporou městské části Praha 1, je vázaná, celobarevná, 
formát 240x240 mm, 120 stran. Je doprovázena řadou dobových ilustrací, fotografií, nákresů a plánů.

mc 599,- kč

Pro členy klubu za starou Prahu v knihkupectví Juditina věž v prodeji s členskou slevou 10%.


