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Tato dvě slova se vedle sebe objevovala po celých 
74 let. Ještě dnes, více než čtvrt století po zániku 
Československa, se občas stává, že zahraniční 
politik nebo žurnalista tímto slovem označí dnešní 
Českou republiku. V jejích občanech tento omyl 
vyvolává směsici pobavení, frustrace i rezignace: 
nic naplat, slovo Československo se do kolektivní 
paměti zapsalo, zdá se, nesmazatelně.

Praha je mezi návštěvníky známa především jako 
jedinečné historické město, jehož architektura 
vytváří takřka pohádkovou atmosféru. Starobylá 
krása jejího centra umožňuje návštěvníkovi 
nevnímat dramatické a někdy i tragické 
historické momenty, jimiž město i země během 
dvacátého století prošly. Stoleté výročí založení 
Československa v roce 2018 tak chápeme jako 
příležitost ukázat Vám ty aspekty historie Prahy, 
které zůstávají ve stínu oněch starších a tedy 
známějších.

V našem „katalogu“, který právě držíte v ruce, 
najdete nejen stavby, ale i umělecká díla, památníky 
či jiné fenomény, které československou éru v Praze 
dodnes zpřítomňují. Ke každému roku existence 
Československa jsme přiřadili jeden fenomén, ač ne 
vždy je toto časové zařazení zcela přesné. Snažili 
jsme se především o to, aby naše publikace byla 
vizuálně zajímavá, obsahově pestrá a – doufáme – 
pro návštěvníky Prahy obohacující.

Praha, Československo (1918–1992)
Úvod
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Republika československá byla jedním ze států 
vzniklých po rozpadu rakousko-uherského 
mocnářství bezprostředně před koncem první 
světové války. Nově vzniklý stát dostal do 
vínku výjimečného prezidenta - intelektuála 
Tomáše Garrigua Masaryka, vysoce rozvinutý 
průmysl a etnicky pestré obyvatelstvo s řadou 
národnostních menšin (z nichž zdaleka největší 
byla ta německá). Přes nejrůznější problémy 
se během prvních dvaceti let své existence 
Československo dokázalo mezinárodně prosadit 
jako progresivní, demokratický evropský stát, jehož 
kulturní i ekonomický význam přesahoval jeho 
geografickou rozlohu.

Tato éra symbolicky skončila podpisem 
Mnichovské dohody v roce 1938. Po obsazení 
příhraničních oblastí (Sudet), které byly Hitlerem 
připojeny k Velkoněmecké říši, následovala 
v roce 1939 nacistická okupace. Tehdy bylo 
Československo rozděleno na dva celky. 
V Protektorátu Čechy a Morava okupační režim 
postupně poslal na smrt mnoho obyvatel, 
naprostou většinu místní židovské a část romské 
populace. Na jaře roku 1945 bylo československé 
území osvobozeno jak sovětskou, tak i spojeneckou 
anglo-americkou armádou. V květnovém povstání 
se zbavila nacistické nadvlády i Praha.

Poválečná léta s sebou přinesla hluboké změny 
v podobě polarizace Evropy. Československo, 
jehož území leželo v oblasti mocenského zájmu 
Sovětského svazu, se během února roku 1948 stalo 
místem politického převratu řízeného z Moskvy. 
Komunistický režim zde poté nepřetržitě vládl přes 
čtyřicet let. Světlejším momentem bylo krátké, 
nadějné období Pražského jara v roce 1968, během 
něhož se reformní vedení vládnoucí komunistické 
strany pokusilo v zemi zavést demokratické 
reformy. Srpnový vstup „spřátelených“ armád 
Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem 
však ukázal, že socialismus s lidskou tváří nemá 
žádnou šanci. Následovala perzekuce každého, kdo 
se nechtěl podrobit období normalizace.

Komunistický režim pak v Československu vydržel 
až do listopadu 1989, přestože se čeští disidenti 
pokoušeli využít sovětské perestrojky alespoň ke 
zmírnění jeho vlivu. Teprve během dramatických 
událostí, které většina světa zná pod názvem 
sametová revoluce, se komunisté vzdali moci. 
Nástup demokracie však s sebou přinesl oživení 
slovenské potřeby sebeurčení, kterou společný 
československý stát nikdy zcela neuspokojil. 
31. prosince 1992 tedy Československo politickou 
dohodou zaniká a 1. ledna 1993 vznikají dva nové 
nástupnické státy, Česká republika a Slovensko.

Dějiny Československa
v kostce



4 5

Socha Tomáše Garrigua Masaryka
q  Hradčanské náměstí, Praha 1 – Hradčany (foto str. 3)

Nepřehlédnutelná je uprostřed Hradčanského 
náměstí socha prvního československého prezi-
denta Tomáše Garrigua Masaryka (TGM). Tento 
charismatický vůdce byl hlavní osobností rodícího 
se Československa.

Více vysokoškolský pedagog než politik se na prahu 
první světové války rozhodl odejít do emigrace, 
aby s pomocí dohodových mocností (Francie, 
Velké Británie, Ruska, Itálie a USA) dosáhl rozpadu 
habsburské monarchie a vytvoření samostatného 
státu Čechů a Slováků. Musel nejen přesvědčit 
konzervativní odpůrce napříč Evropou, ale postarat 
se i o mezinárodní začlenění zamýšlené republiky. 
Přes nesnáze se nakonec záměr podařil. 
28. října 1918 se nové Československo ocitlo na 
mapě Evropy a TGM se stal jeho prezidentem. Milo-
ván i obdivován svým národem stál v čele republiky 
čtyři volební období. Svou autoritou sbližoval 
politické odpůrce, podporoval mladou demokracii 
a dokázal udržet demokratického ducha země 
i v dobách, kdy Evropu začal ohrožovat fašismus.

Dílo sochařů Josefa Vajce, Jana Bartoše a architek-
ta Jiřího Rathouského nechal roku 2000 na náměstí 
umístit poslední československý a první český 
prezident Václav Havel, který si více než kdo jiný byl 
vědom obtížnosti Masarykova rozhodnutí i jeho na-
plnění. Symbolické je i umístění sochy naproti sídlu 
prezidentského úřadu, v jehož čele TGM stál.

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident
1918

Museum Kampa
q U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 – Malá Strana
w www.museumkampa.cz

František Kupka (1871–1957) - výjimečný český 
malíř a grafik, je výrazná postava moderního 
výtvarného umění. Po dětství stráveném ve 
východních Čechách odešel studovat do Vídně 
a poté do Paříže, kde se trvale usadil. Jeho raná díla 
byla tvořena v duchu realismu a symbolismu. Kupka 
se již tehdy zajímal o filozofické a spirituální směry 
i nejnovější vědecké poznatky z přírodních věd či 
teorie hudby.

Po roce 1900 se Kupka propracovával k stále 
většímu osamostatnění barvy, která se v jeho 
pojetí stala sama námětem malby. Již v roce 1912 
poprvé vystavil zcela abstraktní díla. Kritika obrazy 
přijala s výsměchem, ale Kupka v nastoupené 
cestě pokračoval; inspirací pro další díla se mu stal 
pohyb a jeho plynulost. Poté se jeho zájem obrátil 
k abstrakci inspirované organickými tvary přírody 
a vesmíru, aspekty zrodu, tvoření a růstu. Právě 
téma zrodu je námětem obrazu Kosmické jaro – 
Stvoření.

Kupkovo dílo nebylo dlouho náležitě doceněno, 
k čemuž napomohl i jeho individualismus, nechuť 
účastnit se skupinových aktivit či spojovat se 
s různými „ismy“. František Kupka však bezesporu 
patří k nejoriginálnějším umělcům 20. století 
a světovým průkopníkům abstraktního umění.

František Kupka: Kosmické jaro – Stvoření
1919

Čaj pro americké Čechy v Královské zahradě, TGM s dámami, Praha, 3. 7. 1920
Archiv Národního muzea, Hradní fotoarchiv © Národní muzeum

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu

 Podobizna 1. čs. prezidenta Tomáš G. Masaryka (1850 - 1937). Tisk vydaný ministerstvem informací v roce 1945, který 
patřil volyňskému Čechovi a příslušníkovi čs. zahraniční armády, Sbírka Národního muzea, H8-19889. © Národní muzeum
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Jižní zahrady Pražského hradu
q  vstup z Hradčanského náměstí, ze třetího 

nádvoří Pražského hradu nebo bránou 
nad Starými zámeckými schody

r otevřeno denně od 1. 4. do 31. 10. 
w www.hrad.cz

Pražský hrad býval odedávna rezidencí českých 
králů i sídlem několika císařů Svaté říše římské. Po 
vzniku samostatného Československa prezident 
republiky rozhodl vytvořit svůj úřad právě tady. 
Proměnit Hrad, zmodernizovat jeho podobu 
s respektem k historii a zároveň uspokojit nároky 
prezidenta nové republiky nebylo jednoduché. 
Úkolu se však zhostil jeden z nejlepších architektů 
meziválečné Evropy, Slovinec zdomácnělý 
v českém prostředí - Jože Plečnik.

„Proměnit hrad monarchistický v hrad 
demokratický“, tak zněl rezolutní požadavek T. G. 
Masaryka. Od roku 1920, kdy Masaryk Plečnika 
pověřil, následovalo období plné hektické činnosti. 
Během několika let se hradní areál zásadně změnil, 
aniž by byly dotčeny cenné historické stavby, neboť 
architekt vše citlivě zakomponoval. Přibyly nové 
dlažby, zajímavé stožáry pro vlajky, sloupová síň 
jako vstup do reprezentačních prostor, žulový 
obelisk tyčící se v sousedství katedrály i dodnes 
ohromující Býčí schodiště, jímž se vstupuje do 
Jižních zahrad Pražského hradu ze třetího nádvoří.

Geniální byla myšlenka zahrady vytvořit na 
místě původního středověkého opevnění, 

kdysi rovněž využívaného k pěstování rostlin. 
Právě odtud se totiž otevírá skvostný pohled na 
celé město. Prosluněné zahradní terasy měly 
původně soukromý charakter jako místo pro práci 

i odpočinek prezidenta, T. G. Masaryk je však brzy 
nechal zpřístupnit široké veřejnosti. Jde o jedno 
z nejnádhernějších míst v Praze, které by si žádný 
návštěvník neměl nechat ujít.

Jože Plečnik – Jižní zahrady Pražského hradu
1920
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Palác Lucerna
q Štěpánská 61, Praha 1 – Nové Město
w www.lucerna.cz

Palác Lucerna v těsném sousedství Václavského 
náměstí je dokladem začínající české moderny, 
ačkoli jeho eklektický design nese i stopy pozdní 
secese. Když byl v roce 1921 dostavěn, stal se 
nejnavštěvovanějším společenským centrem 
města. Toho už se však stavitel, projektant 
a podnikatel ing. Vácslav Havel, dědeček 
pozdějšího prezidenta Václava Havla, nedožil; jeho 
bustu naleznete v nice schodiště.

Pod jednou střechou se rozprostíraly kanceláře, 
ateliéry, byty s terasami, dívčí penzion, kino, dva 
společenské sály i několik gastronomických 
provozů. V dodnes populárním Lucerna baru 
býval kabaret, v němž se potkávali nejlepší 
jazzoví hudebníci meziválečné Evropy. V kině 
Lucerna se odehrála pražská premiéra zvukového 
kinematografu. Jedinečnou atrakcí byla kdysi první 
průchozí pasáž v metropoli, která i dnes láká mj. 
provokativní, vzhůru nohama zavěšenou sochou 
českého patrona sv. Václava od Davida Černého.

Velký taneční a společenský sál byl technickým 
divem své doby díky ukotvení své železobetonové 
konstrukce na betonové desce zahloubené do 
čtrnácti metrů v podzemí. Ve Velkém sále Lucerny 
před válkou i po ní vystupovala řada hudebních 
legend; tančila zde Josephine Baker a hráli Louis 
Armstrong i Count Basie. Inu, ikonická stavba!

Palác Lucerna – společenské srdce Prahy
1921

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
q 17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město
w www.upm.cz

Stylizované dřevěné hračky vynikajícího českého 
designéra a grafika Ladislava Sutnara, jejichž návrh 
vznikl na zakázku Státního školského ústavu ve 20. 
letech, se řadí mezi první skutečně moderní české 
hračky.

Vývoj a podoba dětské hračky na začátku 20. století 
byly značně ovlivněny moderními směry, díky 
nimž hračka začala být vnímána jako výtvarný 
objekt; významnou roli zde však sehrály také 
moderní pedagogické teorie. Úkolem hračky bylo 
nejen rozvíjet dětskou fantazii, smyslové vnímání 
a motoriku, ale také kultivovat vkus dítěte a rozvíjet 
jeho estetické cítění. Výsledkem byl odklon od 
tradičního naturalismu k abstraktnímu pojetí, 
používání zjednodušených geometrických tvarů 
a pestrých barev. Tradiční motivy navíc doplnily 
motivy ze současnosti – auta, stroje či továrna. 
Ručně vyráběné a malované repliky Sutnarových 
stylizovaných zvířátek – slona, nosorožce, 
velblouda a mrože – lze dnes opět zakoupit 
v některých obchodech nabízejících kvalitní 
český design. Dochované prototypy jsou k vidění 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

Hračky Ladislava Sutnara
1922
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Palác Archa
q Na Poříčí 1046/24, Praha 1 – Nové Město
w www.palacarcha.cz

Každý, kdo prochází ulicí Na Poříčí, ulpí očima 
na fasádě neobvykle monumentálních tvarů. Ty 
patří Legiobance čili bance československých 
legií provedené ve stylu, pro nějž se vžil název 
rondokubismus.

Když byla budova v roce 1923 podle návrhu 
architekta Josefa Gočára dokončena, stala se 
učebnicovým příkladem slohu, který sice využíval 
geometrické tvary krychlí, hranolů a jehlanů, 
avšak jejich hrany zjemňoval obloučkem. 
Monumentalita průčelí je doplněna sochařskými 
díly a reliéfy. Sochaři, jimž byla výzdoba svěřena, 
Jan Štursa a Otto Guttfreund, patřili tehdy 
k absolutní umělecké špičce. Jejich skulptury 
připomínají význam legií – československých 
vojenských oddílů, které se formovaly během 
první světové války napříč Evropou, aby podpořily 
vítězné dohodové mocnosti, ale především vznik 
samostatného Československa.

Ačkoli banka již dávno neexistuje, místo samo bylo 
před několika lety vhodně upraveno, aby poskytlo 
příjemný prostor nejen pro kanceláře, ale mimo jiné 
také pro experimentální divadelní scénu Archa.

Legiobanka - stavba národního dekorativismu
1923

Palác Adria
q Jungmannova 31, Praha 1 – Nové Město
w www.caffeadria.cz

Riunione Adriatica di Sicurtà, tak se jmenovala 
italská společnost, pro niž architekti Josef 
Zasche a Pavel Janák vytvořili originální 
pražské sídlo. Železobetonový skelet je překryt 
monumentální fasádou, na níž se v pravidelném 
rytmu rondokubistického slohu střídají obloučky 
a trojúhelníky doplněné sochami i květinovými 
motivy. Český národní sloh je pak nevšedně 
završen majestátními věžovými štíty. Nad terasou 
se ukrývá sousoší Mořeplavby – objednavatelem 
byla společnost se sídlem v italském přístavním 
městě Terstu a její pražská pobočka v sobě 
spojovala pojišťovací aktivity mořské s těmi 
suchozemskými. Vstupní pasáže do reprezentační 
dvorany zdobené leštěným mramorem vrcholí na 
čelní stěně figurálním ztvárněním dvanácti symbolů 
zvěrokruhu, dne a noci i slunce s měsícem.

Budova se však výrazně zapsala i do novodobé 
historie. V polovině 20. století byl prostor v podzemí 
upraven pro představení oblíbené Laterny magiky 
(str. 51). Na sklonku roku 1989 se zde usadilo tzv. 
Občanské fórum v čele s Václavem Havlem; tato 
rychle zformovaná politická reprezentace vytvořená 
především z bývalých disidentů dokázala během 
několika týdnů přivést celou zemi k významným 
demokratickým změnám.

V létě je příjemné posezení na terase kavárny ve 
druhém patře s výhledem na okolní architekturu.

Palác Adria – ikona rondokubismu
1924
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Werichova vila
q U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1 – Malá Strana
w www.werichovavila.cz

Osvobozené divadlo byla legendární pražská 
avantgardní divadelní scéna založená roku 1925, 
jejíž populární inscenace byly prodchnuty idejemi 
dadaismu, futurismu i poetismu.

Nejslavnější éra divadla je spojena s působením 
autorské a herecké dvojice Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha, zkráceně V+W, k nimž se přidal skladatel 
Jaroslav Ježek (J). Inspiraci čerpali V+W z pestré 
směsice zdrojů, od klaunů bratrů Fratelliniových 
přes němé grotesky až po francouzskou literární 
avantgardu. Komedie V+W byly plné satiry, 
verbálního vtipu a improvizace, se silným hudebním 
elementem Ježkových písní, z nichž mnohé jsou 
dodnes populární. (Jaroslav Ježek byl nadaným 
skladatelem a pianistou, jehož tvorba zahrnovala 
i komorní a orchestrální skladby a jazzové 
kompozice – např. Bugatti step.)

Ve 30. letech politické klima v ČSR začalo být 
neúnosné a trojice V+W+J odchází do USA. Po 
nástupu komunismu se osudy V+W rozdělují. 
Jiří Voskovec emigruje do USA, kde pokračuje 
v herecké kariéře; hrál mj. ve slavném filmu 
Sidneyho Lumeta Dvanáct rozhněvaných mužů. Jan 
Werich zůstává v komunistickém Československu, 
kde se přes problémy s režimem věnuje literární 
a divadelní práci i filmu. Expozici o V+W+J můžete 
navštívit v někdejší vile Jana Wericha na Kampě, 

která byla nedávno zpřístupněna coby kulturní 
prostor a muzeum.

Osvobozené divadlo – ikona pražské avantgardy
1925

Edisonova transformační stanice
q Jeruzalémská 2, Praha 1 – Nové Město

Budova bývalé Edisonovy transformační stanice 
patřila mezi první zástupce funkcionalistické 
architektury v centru Prahy. Byla postavena v letech 
1926–1930 podle návrhu zkušeného architekta 
průmyslových staveb Františka Alberta Libry.

S rozšiřující se sítí pražské elektroenergetické 
soustavy vznikaly nové transformační stanice, 
které sloužily jako spojnice mezi ústřední sítí 
a koncovými spotřebiteli. Své funkci sloužila 
Edisonova trafostanice až do poloviny 90. let. 
Z architektonického hlediska zaujme stavba 
kaskádovitě ustupující fasádou, která dodává 
objektu ojedinělou dynamiku, i předsazenou 
železobetonovou stěnou s výraznými pásy 
ocelových oken.

Stavbu po dokončení v roce 1930 korunovala 
světelná plastika avantgardního českého sochaře 
Zdeňka Pešánka (více na str. 25), jednoho z prvních 
tvůrců kinetické plastiky u nás. Do svých děl 
Pešánek zakomponovával různé typy elektrického 
osvětlení a neonů, proto si vedení Elektrických 
podniků vybralo právě jeho dílo. Jednalo se o vůbec 
první světelnou plastiku na světě umístěnou ve 
veřejném prostoru; její originál bohužel zanikl ještě 
před druhou světovou válkou.

Edisonova transformační stanice – nenápadná industriální elegance
1926

Divadelní hra Nevěsta 
© Pestrý týden, zdroj Moravská zemská knihovna

© rodina Adolfa Hoffmeistera

Plakát inscenace hry Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
Nebe na zemi, Osvobozené divadlo, b. d. Sbírka Národního 

muzea, H6C-7388 © Národní muzeum 
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projížďka automobilem Praga: 
Prague Chauffeurs
w www.praguechauffeurs.com
Pragovka Art District,
q  Kolbenova 923/34A, Praha 9 – Vysočany
w www.pragovka.com

Značka Praga byla založena v roce 1907 a za 
dobu své existence se věnovala výrobě osobních 
a nákladních automobilů, autobusů, motocyklů, 
letadel a zemědělské i vojenské techniky. Téměř 
v každé oblasti pak Praga vyprodukovala řadu 
modelů, z nichž některé se zapsaly do historie.

Pojmenování Alfa používala automobilka Praga 
sídlící v pražské Libni od doby před první světovou 
válkou. Až do druhé poloviny dvacátých let je 
nesly menší vozy se čtyřválcovými motory. 
V září 1927 debutovala na pražském autosalonu 
první šestiválcová Praga Alfa 6 s vodou chlazeným 
řadovým šestiválcem SV o objemu 1496 cm3. Alfa 
dosahovala maximální rychlosti 80 km/h a spotřeba 
vozu činila 12 litrů benzinu na 100 kilometrů.

Alfa se vyráběla ve velkém počtu karosářských 
provedení: v šestimístné limuzíně se ulicemi 
Prahy proháněla československá smetánka, 
v kabrioletech mladí gentlemani lámali srdce 
kolemjdoucím dámám. Alfa se vyráběla také jako 
čtyřdveřový čtyřmístný faeton nebo dvoumístné 
kupé.

Tovární komplex Pragovka v současné době slouží 
coby umělecké a kulturní centrum; v budoucnosti by 
zde mimo jiné mělo sídlit i muzeum značky.

Praga Alfa 6 – legendární šestiválec
1927

Národní galerie v Praze – Veletržní palác
q  Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice
w www.ngprague.cz

Při vstupu do sídla sbírky moderního umění 
Národní galerie v Praze se nechce věřit, že tato 
funkcionalistická stavba – ve své době největší 
na světě – slaví již 90. narozeniny. Svými rozměry 
udělala silný dojem dokonce i na samotného 
otce funkcionalismu Le Corbusiera. Palác, dílo 
architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse, je 120 
metrů dlouhý, 60 metrů široký a 30 metrů vysoký.

Veletržní palác byl vybudován pro účely pořádání 
veletrhů a vzorkových výstav uprostřed průmyslové 
čtvrti Holešovice. Unikátní však nebyl pouze svými 
rozměry, použitým materiálem a podobou, ale také 
funkčností. Některé interiéry byly koncipovány tak, 
aby měly proměnlivou šířku, pro gastronomický 
provoz byly vytvořeny terasy a odpočinková zákoutí.

Praha však o tento skvost málem přišla. V srpnu 
roku 1974 vypukl v paláci požár, který se hasil 
celých třináct dnů a zanechal po sobě obrovskou 
spoušť. Opravu budovy však nakonec úspěšně 
provedl uznávaný architektonický ateliér SIAL. 
Dnes má Národní galerie s budovou další velké 
plány, nicméně kromě její architektury zde můžete 
obdivovat především díla moderních malířů 
19. a 20. století (mj. Picasso, Braque, Renoir, 
van Gogh, Klimt i Kupka).

Veletržní palác - funkcionalistický chrám moderního umění
1928

Zdroj: Archiv Jana Tučka

Zdroj: Archiv Jana Tučka© Archiv Veteran Car Clubu Praha

© Praga klub z.s

Foto © Národní galerie v Praze
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Chrám sv. archanděla Michaela
q  Zahrada Kinských, Praha 5 – Smíchov 

50°4′42,3″ s. š., 14°23′54,3″ v. d.

Pravoslavný dřevěný kostelík s šindelovou střechou 
stojící v Kinského zahradě je ukázkou typické lidové 
stavby z Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské 
Ukrajiny. Byl postaven ve druhé polovině 17. stol. 
poblíž Mukačeva. V roce 1929 se dostal do Prahy, 
jako ukázka tradiční lidové architektury a rovněž 
diplomatické gesto, neboť Podkarpatská Rus byla 
v té době součástí Československa a Praha tedy 
byla hlavním městem také pro zdejší obyvatele.

Po pečlivém výběru padla volba umístění na 
petřínský svah, aby tento dřevěný skvost stál opět 
na výšině a v zeleni stromů, stejně jako ve svém 
původním prostředí. Roubená stavba má tři výrazné 
cibulovité věžičky. Hlavní kostelní věž stojí nad 
prostorem vyhrazeným v kostelíku pro ženy. Věže 
jsou polychromovány třemi barvami, bílou, zelenou 
a červenou, jakožto symboly pro víru, naději a lásku. 
Podlahu tvoří pouze udusaná hlína. Stavba je 
unikátní tím, že v ní není jediný hřebík.

Dnes má chrám v užívání pravoslavná církev. 
Každou neděli a pondělí se zde koná liturgie 
v rumunštině a češtině. Pro veřejnost je kostel 
přístupný pouze před bohoslužbou nebo výjimečně 
např. v září během Dnů evropského dědictví.

Chrám sv. archanděla Michaela na Petříně – 
vzpomínka na Zakarpatskou Ukrajinu

1929
Müllerova vila
q  Nad Hradním vodojemem 14, 

Praha 6 – Střešovice
w www.mullerovavila.cz
p Upozorňujeme, že návštěvu vily je nutno si 
předem zarezervovat na výše uvedené webové 
adrese.

Na první pohled strohá vila patří k ikonickým 
památkám moderní architektury nejen u nás, ale 
i ve světovém měřítku. Majitel vily František Müller 
patřil mezi významné představitele tehdejší české 
společnosti a projekt vlastního sídla zadal jednomu 
z největších architektů té doby – Adolfu Loosovi, 
jehož provokativní myšlenky o primární roli funkce 
v architektuře zásadně ovlivnily budoucí teorii 
i praxi oboru.

Projekt vily ve své době šokoval. Kvádrová 
stavba bez zdobných prvků silně kontrastovala 
s dobovou historizující architekturou. Loosovi 
dokonce městský stavební úřad několikrát odmítl 
vydat stavební povolení. Vila však nakonec byla 
postavena v letech 1928–1930. Svou unikátnost 
skrývá především uvnitř: ve fascinujícím, členitém 
prostoru se jednotlivá podlaží a místnosti do 
sebe dynamicky vlévají v duchu Loosovy teorie 
„Raumplanu“. Jedinečná je i Loosova práce 
s barvou a exkluzivními materiály. Loosův unikátní, 
luxusní a nadčasový dům ovlivnil celou generaci 
českých architektů.

Müllerova vila – Loosův pražský klenot
1930

Foto Martin Polák, © Muzeum hlavního města Prahy
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Zoologická zahrada hlavního města Prahy
q  U Trojského zámku 3, Praha 7 – Troja
w www.zoopraha.cz

Po několika nezdařených pokusech založit v Praze 
zoologickou zahradu již koncem 19. století se pro-
jektu chopil pedagog a významný ornitolog profesor 
Jiří Janda, který projekt dovedl ke šťastné realizaci 
a stal se jejím prvním ředitelem. Zoo byla otevřena 
v roce 1931 a dnes je po Pražském hradu druhým 
nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku. 
Díky své jedinečné poloze patří k nejkrásnějším 
zoologickým zahradám světa; její rozmanitý terén 
nabízí až desetikilometrovou procházku, během níž 
lze projít 12 pavilonů a více než 150 expozic.

Pýchou zoo je Údolí slonů, kde mohou návštěvníci 
sledovat početné stádo slonů indických, dále Vele-
mlokárium, v němž lze spatřit největší obojživelníky 
světa – kriticky ohrožené velemloky čínské, či obří 
skleník Indonéská džungle. Miláčky návštěvníků je 
neustále se rozrůstající rodina goril nížinných v čele 
s charismatickým vůdcem Richardem.

Pražská zoo se dlouhodobě věnuje záchraně řady 
ohrožených druhů (např. koně Převalského, gorily 
nížinné, gaviála indického či sajgy mongolské), a to 
jak prostřednictvím vlastního odchovu, tak i přímo 
in-situ. V roce 2017 byla zoo vyhlášena pátou 
nejlepší zoo na světě.

Zoologická zahrada 
hl. m. Prahy

1931
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
q  Náměstí Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3 – Vinohrady
w www.srdcepane.cz

Krátce po vzniku Československa, kdy se Praha 
proměnila v metropoli nového státu, došlo také 
k jejímu podstatnému zvětšení připojením okolních 
předměstí. Právě tehdy se zrodila myšlenka 
vybudovat kostel pro obyvatele Královských 
Vinohrad. Vzhledem k centrálnímu umístění na 
náměstí Jiřího z Poděbrad se důležitým kritériem 
stala kvalita architektonického provedení. Přestože 
řádně vypsaná soutěž byla obeslána více než 
třiceti návrhy, nakonec se výběr zúžil na jediného 
architekta, který se soutěže ani nezúčastnil, 
odborníci jej však považovali za nejlepšího – byl 
jím Jože Plečnik, Slovinec dlouhodobě působící 
jako profesor architektury v Praze (viz též str. 6). Od 
projektu k realizaci však uběhlo dlouhých deset let.

Plečnikovým záměrem bylo vytvořit uprostřed 
Vinohrad podobu Noemovy archy z jednoduchých 
glazovaných cihel, s dominantní širokou věží. Věřící 
měl přicházet do prostého nečleněného interiéru 
v duchu antických svatyní. Jen drobné křížky na 
stěnách a podstřešní okna s moderními barevnými 
vitrážemi Karla Svolinského zdobí tento prostor, 
kterému vládne ztvárnění Ježíše Krista v nadživotní 
velikosti. Ačkoli sám Plečnik nemohl dílo dokončit, 
všechna jeho přání byla naplněna. Realizoval je 

architekt Otto Rothmayer, Plečnikův žák, jemuž 
autor zcela důvěřoval a ponechal volnou ruku ve 
výběru sochařů i uměleckých řemeslníků. Díky 
tomu se zrodila unikátní svatyně, jejíž návštěvu 
rozhodně doporučujeme.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – 
Noemova archa v zeleni

1932Hlavní budova Zoo Praha © Archiv Zoo Praha

© Autor №8, CC BY 2.0  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30328223

První ředitel Zoo Praha prof. Jiří Janda 
a slon Baby © Archiv Zoo Praha
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Barrandov Studio
q  Kříženeckého nám. 322/5, 

Praha 5 – Hlubočepy
w www.barrandov.cz

Praha hrála důležitou roli ve vzniku a vývoji českého 
filmového průmyslu i filmové kultury. V roce 
1933 padla první klapka v nových ateliérech na 
Barrandově, dodnes největších v České republice 
a jedněch z největších v Evropě. Za více než 85 
let existence barrandovských ateliérů zde vzniklo 
na 3000 zvukových filmů - mezi jinými dva díly 
Mission:Impossible, bondovka Casino Royale, 
dva díly série Letopisy Narnie i první díl ze série 
o agentu Bournovi.

Barrandovské ateliéry založil Miloš Havel, úspěšný 
podnikatel ve filmovém průmyslu, který sem ve 
30. letech minulého století přemístil své ateliéry 
z Vinohrad. Na kopci nad Vltavou v té době jeho 
bratr Vácslav nechal postavit luxusní restaurant 
Terasy, který se záhy stal oblíbeným místem 
pražské společnosti. Závratnou rychlostí zde vznikl 
na svou dobu supermoderní areál, jemuž dodnes 
dominuje ústřední budova ve funkcionalistickém 
stylu.

Barrandov Studio je dnes uznávaným filmovým 
centrem s 13 filmovými ateliéry (jeden z nich 
patří mezi největší zvukotěsné ateliéry v Evropě), 
rozsáhlými exteriéry a jedním z největších 

kostýmních a rekvizitních fundusů v Evropě. Od 
roku 2014 je součástí hlavní budovy výstavní 
prostor Filmpoint, který nechá návštěvníky 
nahlédnout do zákulisí klasických i nedávných 
filmových a televizních projektů.

V témže roce, kdy byly otevřeny Barrandovské 
ateliéry, měl v Československu premiéru ikonický 
film Gustava Machatého s názvem Extase, který 
se stal mezinárodně nejznámějším českým filmem 
předválečného období.

Drama milostného trojúhelníku upoutalo pozornost 
svou uměleckými kvalitami (obrazové metafory, 
práce se světlem, hudba), zároveň však způsobilo 
skandál několika erotickými scénami, do té doby 
nevídanými. Scéna, v níž se hlavní hrdinka předsta-
vovaná půvabnou Hedy Lamarr (která se později 
v USA prosadila coby filmová herečka i vynálezky-
ně) nahá koupe a poté ukrývá za keřem, byla mezi 
prvními ukázkami ženské nahoty ve filmu. Film 
tehdy odsoudil dokonce i papež; tehdejší manžel 
Hedy Lamarr zase utratil přes 5 miliónů dolarů při 
neúspěšném pokusu skoupit všechny existující 
kopie filmu. I přes problémy s cenzurou a rozporupl-
nými reakcemi diváků si Machatý odvezl za Extasi 
cenu za režii na MFF v Benátkách v roce 1934.

Barrandovské ateliéry – 
český Hollywood nad Vltavou

Extase 
(režie: Gustav Machatý)1933 Barrandovské ateliéry © Barrandov Studio a. s.

Barrandov ve 30. letech © Barrandov Studio

Extase © RGA
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Publikace Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, 
nakl. KANT, 2016 k dostání např. v Koenig Books, 
Národní galerie v Praze – Veletržní palác
Díla Zdenka Rykra jsou k vidění např. 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
q 17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město
w www.upm.cz 

Zdenek Rykr (1900–1940) je fascinující osobností 
českého výtvarného i užitého umění, jejíž dílo 
je poprávu oceňováno zejména v posledních 
letech. Tento autodidakt, vystudovaný archeolog 
a kunsthistorik nikdy nebyl přijat na Akademii 
výtvarných umění. Jeho volná tvorba kolísá mezi 
řadou stylů od expresionismu přes kubismus, 
novoklasicismus až k surrealismu. Jeho reklamní 
tvorba je však jednoznačně moderní a bez 
nadsázky vizionářská.

Již v roce 1921, coby jednadvacetiletý, začal Zdenek 
Rykr vytvářet obaly, propagační letáky a plakáty pro 
firmu Orion, jednoho z největších výrobců čokolády 
a cukrovinek v meziválečném Československu. 
Kultivovanost a nápaditost obalů čokolád Orion 
neměla ve své době obdoby. Pro Orion umělec 
působil celých osmnáct let, až do roku 1939. Rykrův 
„vynález“ čokoládové hvězdy Orion, provazcového 
písma nápisu Orion i motiv mouřenína na obalu 
slavné tyčinky Kofila svědčí o nevídaných 
schopnostech mladého umělce-samouka.

K zajímavé a široké tvorbě Zdenka Rykra se váže 
tragický osobní příběh – pod tlakem okupace 

Československa nacistickým Německem spáchal 
Rykr v roce 1940 sebevraždu. Zájem o Rykrovo dílo 
v poslední době roste, neboť je považován za génia 
marketingového designu.

Zdenek Rykr – génius s vášní pro čokoládu
1934 Obaly čokolády a bonbonů Orion, 20. a 30. léta, papír, tisk 

© Nestlé Česko s.r.o.
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Bývalá budova Elektrických podniků 
hl. města Prahy
q  Bubenská 1477/1, Praha 7 – Holešovice
w www.bubenska.cz

Bývalá budova Elektrických podniků hl. m. Prahy 
je jednou z nejvýznamnějších funkcionalistických 
staveb na území Prahy, objekt s řadou unikátních 
technických řešení a interiérem, který je výstavní 
ukázkou technicky pojaté velkorysé architektury 
30. let 20. století.

Projekt vzešel z požadavku tehdejších Elektrických 
podniků hl. m. Prahy, které se rozhodly seskupit 
veškeré své úřednictvo do jedné budovy. Soutěž na 
její výstavbu vyhrála dvojice architektů Adolf Benš 
a Josef Kříž, přičemž rozpočet činil na tehdejší 
dobu ohromujících 52 milionů korun. Budova byla 
slavnostně otevřena 7. března 1935 a stala se ve 
své době největší kancelářskou budovou v Praze, 
schopnou pojmout až 1100 úředníků.

Také technické řešení budovy bylo ve své době 
zcela ojedinělé. Především vytápěcí a klimatizační 
systém Carrier umožňoval bezprůvanové větrání 
i výborné topení. Suterén nacházející se v záplavové 
oblasti byl vybaven speciálním odvodňovacím 
systémem. Unikátní je i fasáda budovy 
z mrazuvzdorných keramických desek.

Budova Elektrických podniků hl. m. Prahy – okázalý palác elektrifikace
1935

Národní galerie v Praze, Veletržní palác
q  Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice
w www.ngprague.cz

Mezi průkopníky kinetického umění se řadí český 
sochař a architekt Zdeněk Pešánek (1896 – 1965). 
Vycházel z klasického sochařství, jež aplikoval 
při práci se světelně-kinetickými plastikami. 
Zabýval se i světelnou estetikou, barevnou hudbou 
a kosmickými vizemi budoucnosti.

Na Mezinárodní výstavě v Paříži roku 1937 vystavil 
dvě práce - cyklus světelně-kinetických plastik 
Sto let elektřiny a Fontánu lázeňství. Výstava 
byla významnou reprezentací Československa 
jako demokratického státu se silným průmyslem 
i vysokou kulturní úrovní. Elektrické podniky 
hlavního města Prahy zde prostřednictvím 
Pešánkových děl prezentovaly svou podporu 
spojení techniky s uměním; obě práce byly oceněny 
medailemi.

Fontána byla kruhová, se třemi lidskými torzy 
uprostřed. Hlavním tvárným prvkem objektu 
bylo světlo vyzařující z průsvitné hmoty torz, 
rytmizované rozžíháním vnitřních žárovek spolu 
s neonovými trubicemi. Po skončení výstavy bylo 
dílo převezeno do Prahy; nepodařio se jej však 
umístit na veřejné prostranství, jak si autor přál. 
Pešánkova tvorba došla ocenění až v polovině 60. 
let. Dnes je torzo z jeho plastiky vystaveno ve sbírce 
moderního a současného umění Národní galerie 
v Praze ve Veletržním paláci.

Zdeněk Pešánek: Ležící torzo – průkopnické dílo kinetického umění
1936

Zdeněk Pešánek, Ležící torzo, 1936 
© Národní galerie v Praze
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Národní galerie v Praze, Veletržní palác
q  Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice
w www.ngprague.cz

Období první republiky se vyznačovalo výraznou 
západní kulturní orientací. Byla to především 
Francie, o jejímž kulturním dění místní média 
široce referovala; českoslovenští umělci pak do 
Paříže často jezdili za inspirací. Ostatně Francie 
byla také hlavním mezinárodním spojencem 
Československa.

Surrealismus, umělecký směr, jehož cílem bylo 
osvobození uměleckého projevu od racionální 
kontroly vědomí, se do Čech poprvé dostal 
prostřednictvím referátu Lidových novin 
o surrealistickém manifestu André Bretona 
z roku 1924. Již rok poté čeští malíři Jindřich 
Štyrský (1899–1942) a Toyen (1902–1980) 
navštívili první pařížskou výstavu surrealismu, 
navázali zde kontakty a na tři roky se zde usadili. 
I jejich zásluhou se myšlenky surrealismu 
v Československu začaly šířit. Štyrský se 
kromě malby věnoval i grafice, koláži, fotografii, 
scénografii, poezii a teorii umění; jeho rozhled 
a neutuchající kreativita měly na meziválečnou 
uměleckou scénu velký vliv.

Když v roce 1934 vznikla československá 
surrealistická skupina, byli Štyrský a Toyen mezi 
zakládajícími členy. Do Prahy přijel přednášet sám 
André Breton a kontakt přetrval až do začátku 
války. Po válečné přestávce skupina svou činnost 

obnovila a v činnosti pokračuje dodnes. Mezi 
současné členy patří například filmař a výtvarník 
Jan Švankmajer.

Český surrealismus – Jindřich Štyrský, Z mého deníku
1937

Národní památník na Vítkově
q  U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov
w www.nm.cz

Národní památník, jedna z pohledových dominant 
Prahy, byl na vrchu Vítkov v městské části Žižkov 
postaven na počest československých legionářů 
a k oslavě vzniku Československa. V roce 1928 byl 
položen základní kámen, avšak teprve v roce 1938 
byla budova předána veřejnosti.

Vše však záhy změnila nacistická okupace 
Československa a druhá světová válka. Části 
muzejních sbírek bylo nutno skrýt, aby se nedostaly 
do rukou okupantů. Památník byl obsazen a na 
rozkaz říšského protektora zapečetěn.

Po skončení války začaly opravy. V roce 1948 však 
převzali moc komunisté a nový režim si pro památník 
vymyslel nový účel – měl se po moskevském vzoru 
stát mauzoleem prvního komunistického prezidenta 
Klementa Gottwalda. (Mumifikace se však přes 
asistenci sovětských odborníků nezdařila a Gottwald 
musel být spěšně zpopelněn.) V roce 1950 pak 
byla před památník umístěna socha legendárního 
husitského vojevůdce Jana Žižky, jedna z největších 
jezdeckých soch na světě.

Dnes je v památníku umístěna vojensko-historická 
expozice Národního muzea. Návštěvníci mají rovněž 
možnost vystoupat až na samotný vrchol památníku, 
odkud se nabízí 360stupňový výhled na panorama 
Prahy.

Národní památník na Vítkově
1938

Jindřich Štyrský - Z mého deníku, 1933 
© Národní galerie v Praze



28 29

Praha hlavní nádraží
q  Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady

Dva památníky na pražském hlavním nádraží 
připomínají jeden z nejsilnějších příběhů druhé 
světové války. Sir Nicholas Winton (1909–2015) 
byl britský makléř a humanitární pracovník, který 
v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských 
dětí z okupovaného území Československa před 
transportem do koncentračních táborů tím, že jim 
zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

Po nástupu nacistů vzniklo několik organizací, 
které pomáhaly pronásledovaným emigrovat 
z Německa i z obsazených území, mezi nimi 
i Britský výbor pro uprchlíky z Československa 
(British Committee for Refugees from 
Czechoslovakia, BCRC). Kromě finanční pomoci se 
tyto organizace snažily vyjednávat s úřady států, 
které byly ochotné uprchlíky přijmout. V prosinci 
1938 jeden z pracovníků BCRC, Martin Blake, 
požádal svého přítele Nicholase Wintona, který se 
zrovna chystal na dovolenou do švýcarských Alp, 
aby odjel do Prahy a pomohl pražské kanceláři 
BCRC organizovat dětské transporty. Pro každé 
dítě do věku 17 let bylo nutné získat náhradní 
rodinu ve Velké Británii a kauci ve výši 50 liber, 
potom již nebyl problém zajistit pro ně britské 
vízum a povolení k pobytu. Po odjezdu z Prahy 
tyto adopce Winton řídil už z Londýna. Tam 
vyhledával náhradní rodiče, vyřizoval adopce 
u úřadů a získával příspěvky na kauce, to vše 
vedle své normální práce. V Praze mezitím nový 

vedoucí pražské pobočky BCRC Trevor Chadwick 
shromažďoval potřebné dokumenty od rodičů 
a vyřizoval u německých okupačních úřadů 
povolení k vycestování. To vše pod neustálým 
dohledem gestapa.

Wintonovi a jeho kolegům se od března do 
srpna 1939 podařilo zorganizovat osm transportů. 
Poslední dětský vlak byl vypraven 2. srpna 1939, 
čímž celkový počet zachráněných dětí dosáhl 
669. Nicholas Winton svůj čin nepovažoval za 
nic výjimečného a po válce o něm sám nemluvil. 
Až v roce 1988 se o jeho zveřejnění postarala 
historička Elizabeth Maxwellová. Nicholas Winton 
byl poté pozván do pořadu BBC That’s Life, kde 
se – aniž by o tom dopředu věděl – poprvé od války 
setkal s desítkami někdejších židovských dětí, jimž 
zachránil život.

Sousoší sira Nicholase Wintona s dvěma dětmi je 
umístěno na prvním nástupišti hlavního nádraží. 
Sousoší doplňuje tabulka: „S hlubokou vděčností 
věnováno siru Nicholasi Wintonovi a všem 
soucitným lidem, kteří osmi vlakovými transporty 
do Velké Británie v roce 1939 zachránili 669 dětí 
před hrůzami 2. světové války a na památku 
15 131 československých dětí zavražděných 
v koncentračních táborech“.

Od května 2017 je v podchodu k nástupištím 
k vidění druhá vzpomínka spojená se jménem sira 
Wintona. Památník Rozloučení, který vymyslely tři 
z „Wintonových dětí“, připomíná lásku a odhodlání 

rodičů, jejichž těžké rozhodnutí poslat své děti 
do neznáma jim zachránilo život. Památník tvoří 
replika dveří vlaku s odlitky rukou dětí a rodičů. 
Právě vzpomínka, jak rodiče i děti tiskli ruce na sklo 
dveří, je pro pamětníky nejsilnější.

Socha Nicholase Wintona a Památník rozloučení
1939

Památník rozloučení, Wintonovy děti, 
Hlavní nádraží © ČTK/Ruml Miloš Památník sira Nicholase Wintona, Hlavní nádraží © ČTK/Švancara PetrUdílení Řádu Bílého lva, r. 2014 © yakub88 / Shutterstock.com
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Kino Oko
q  Františka Křížka 460/15, Praha 7 – Letná
w www.biooko.net

Populární jednosálové artové kino je jedním z mála 
starých kinosálů v Praze, které si uchovaly svou 
původní atmosféru. Kino je umístěno v podzemí 
centrálního objektu propojujícího bloky sedmi 
funkcionalistických činžovních domů vybudovaných 
na zakázku pro zaměstnance někdejší Národní 
banky. Jedná se o mimořádnou stavbu jak 
z hlediska městského urbanismu, tak z hlediska 
architektury.

Původně měl mít komplex jen dvě krajní budovy 
a otevřený střed. Protože však tehdejší regulační 
plány nařizovaly dodržovat jednotnou blokovou 
výstavbu, byla jako poslední v roce 1940 dostavěna 
střední budova se zmiňovaným kinem. Ta byla 
postavena o 7,5 metru hlouběji od hrany ulice, což 
rozšířilo chodník před kinem a umožnilo parkování 
návštěvníkům biografu s kapacitou 800 diváků.

Objekt kina prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která 
však zachovala jeho dobovou atmosféru. Přízemí 
kinosálu je osazeno různými typy sedaček (plážová 
lehátka, sedací vaky, karosérie automobilu), 
jejichž kompozici vytvořil český designér Maxim 
Velčovský. Zdejší bar s kavárnou je oblíbeným 
místem setkávání. Dramaturgie kina se zaměřuje 
vedle běžné filmové produkce také na artové 
snímky a filmové přehlídky.

Bio Oko
1940

Národní technické muzeum
q  Kostelní 1320/42, Praha 7 – Holešovice
w www.ntm.cz

Předchůdce nynějšího Národního technického 
muzea, Technické muzeum Království českého, 
bylo založeno již v roce 1908. Muzeum se zrodilo 
z iniciativy technické inteligence, především 
profesorů České vysoké školy technické v Praze. Po 
vzniku Československé republiky v roce 1918 přijalo 
nový název – Technické muzeum československé, 
a díky veřejným sbírkám, darům a finanční pomoci 
státu byly shromážděny prostředky k výstavbě nové 
muzejní budovy na Letné.

Stavba podle návrhu Milana Babušky byla 
dokončena až v roce 1941, již v protektorátu Čechy 
a Morava, a byla ihned zabrána okupační správou 
pro ministerstvo pošt. Po válce v roce 1945 byla 
budova obtížně získávána zpět pro muzejní účely. 
Nejméně jedna třetina budovy sloužila jiným 
institucím až do roku 1990.

V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 
75 letech konečně dokončeno a plně zařízeno. 
Muzeum představuje dějiny technického důvtipu ve 
15 (!) stálých expozicích – Architektura, Stavitelství 
a design, Astronomie, Doprava, Fotografický 
ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur, Chemie 
kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, 
Technika v domácnosti, Technika hrou a Televizní 
studio. Kromě expozice dopravy patří k největším 
návštěvnickým lákadlům i rozsáhlá podzemní 
maketa rudného a uhelného dolu.

Národní technické muzeum
1941

Foto © Bio Oko

Foto © Národní technické muzeum
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Národní památník hrdinů heydrichiády
q  Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město
w www.vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta
w www.pamatnik-heydrichiady.cz

Barokní architektura kostela sv. Cyrila 
a Metoděje, který byl původně zasvěcen sv. Karlu 
Boromejskému, je ojedinělou památkou. Uvnitř 
se setkává západní křesťanské umění s východní 
byzantskou ikonografií; spolu se svou pohnutou 
moderní historií patří k nejvýznamnějším místům 
v Praze.

Dne 15. 3. 1939 bylo zahájeno obsazování českého 
území německou armádou; vzápětí byl vyhlášen 
Protektorát Čechy a Morava a následovalo 
šest let brutálního útlaku a ponížení českého 
národa. Nejhorší období však začalo s nástupem 
zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha v září 1941, který patřil mezi nejmocnější 
muže nacistického Německa a v Protektorátu 
vyhlásil stanné právo.

Československá vláda v exilu tak rozhodla 
o nutnosti razantní odpovědi – odvetné akce, 
jejímž cílem byl útok na Heydricha. Operaci 
s krycím názvem Anthropoid měli provést 
speciálně vycvičení vojáci, Jozef Gabčík s Janem 
Kubišem. Atentát byl 27. května 1942 úspěšně 
proveden. Následovaly popravy odbojářů, 
jejich spolupracovníků i všech, kdo atentát (byť 
i jen údajně) schvalovali. Vyhlazena byla obec 
Lidice s 503 obyvateli pro podezření z pomoci 

parašutistům. Oba parašutisté spolu s dalšími pěti 
vojáky samostatné Československé brigády z Velké 
Británie se mezitím skrývali v kostele svatých Cyrila 
a Metoděje.

V důsledku zrady však příslušníci SS a Gestapa 
úkryt objevili, kostel obklíčili a napadli. Po dvou 
hodinách boje, kdy nacisté ovládli hlavní loď 
kostela, se zbývající čtyři vojáci uchýlili do krypty. 
Do okénka, které vedlo z Resslovy ulice, SS-mani 

házeli slzotvorné a ruční granáty, poté se snažili 
kryptu prorazit beranidlem a vyplavit vodou. 
V zoufalé situaci čs. vojáci, jimž už docházelo 
střelivo, sami ukončili svůj život.

Na místě vznikl Národní památník hrdinů 
heydrichiády, který tvoří kostel, krypta pod kostelem 
a expozice věnovaná osudům parašutistů. Podle 
těchto událostí byl natočen i britsko-česko-
francouzský film Anthropoid (2016).

Krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
1942

Busty Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka 
© Cristian Puscasu / Shutterstock.com
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Monografie a katalogy výstav: 
w www.retrogallery.cz

Kamil Lhoták (1912-1990) byl malíř, grafik a ilustrátor 
(zejména dětských) knih, jehož nezaměnitelný styl 
se zapsal do paměti několika generací.

Lhoták byl samouk s výrazným malířským 
rukopisem. Už jako dítě kreslil pouze auta, 
motorky a bicykly. Jeho tvorba je prodchnuta 
obdivem k moderní civilizaci, k období přelomu 
19. a 20. století. Inspiraci čerpal z ilustrací, časopisů, 
dobrodružných románů J. Verna a z atmosféry 
městských periférií.

V roce 1942 se stal zakládajícím členem umělecké 
Skupiny 42, která sdružovala české básníky, 
spisovatele, výtvarníky i fotografy. Jejím programem 
bylo zaměření na město, jeho krajinu a způsob 
života, především na městskou periférii, továrny 
a život obyčejných pracujících lidí. Náměty ohrad 
a zákoutí Lhoták dokázal zobrazit se snovým, 
básnickým nádechem. I na jeho pozdějších obrazech 
se objevují balony, vzducholodě, letadla, bicykly nebo 
staré automobily, ale i závodiště, kouřící komíny 
a nádraží. Jeden z jeho obrazů, dcera Velkoměsta, 
zaujal i Pabla Picassa.

Od počátku 60. let se Kamil Lhoták soustředil na 
účinky barvy. Významnou součást jeho díla tvoří 
kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se 
i známkové tvorbě a patří i k průkopníkům českého 
animovaného filmu.

Kamil Lhoták a Skupina 42
1943

Památník Terezín
q  Principova alej 304, Terezín
w www.pamatnik-terezin.cz
Pinkasova synagoga - Památník českých 
a moravských obětí šoa
q  Široká 23/3, Praha 1 – Josefov
w www.jewishmuseum.cz

Terezín byl největším koncentračním táborem na 
českém území. Na přání Adolfa Eichmanna se 
krátkodobě stal nástrojem propagandy, „klenotnicí 
zralou na návštěvu zástupců tisku a Červeného 
kříže“. Ve skutečnosti se mezi hradbami Velké 
pevnosti tísnilo až 58 500 Židů; plocha na jednu 
osobu činila 1,6 m2. Kromě otřesných podmínek 
vězňům hrozil transport do vyhlazovacího tábora. 
Celkem terezínským ghettem prošlo na 155 000 
lidí, z nichž se konce války nedožilo 118 000 (35 000 
zahynulo přímo v Terezíně).

Režisérovi Kurtu Gerronovi bylo přislíbeno, že za 
natočení filmu o „šťastném životě“ v Terezíně bude 
jeho rodině darován život. Ve filmu si věznění Židé 
užívají kulturní program, radostně sportují či lenoší 
v parku. Snímek s názvem Vůdce daroval Židům 
město nikdy nebyl uveden do kin a Kurt Gerron byl 
zavražděn v Osvětimi i s rodinou.

V Praze připomíná hrůzy holocaustu Pinkasova 
synagoga, která slouží jako památník téměř 80 000 
českých Židů, kteří se stali jeho oběťmi. Na stěnách 
jsou vepsána jména s udáním posledního místa 
pobytu, data narození i násilné smrti. Mezi nimi je 

i na 15 tisíc jmen dětí, jejichž kresby jsou vystaveny 
v prvním patře synagogy.

Film Vůdce daroval Židům město a Památník šoa v Pinkasově synagoze
1944

Dva balony nad Bohdalcem, 1939, olej na plátně, 60,5 x 70,5 cm © Retro Gallery

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu
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Prahu v období druhé světové války nepostihly 
zničující nálety jako řadu jiných evropských měst. 
Metropole se stala terčem leteckého bombardování 
až v posledních měsících konfliktu.

Největší spojenecké bombardování zažili 
Pražané 14. 2. 1945, kdy nad Prahu přiletělo 62 
amerických bombardérů. Nad západní Evropou 
tehdy panovalo nepříznivé počasí, vál silný vítr 
a kvůli husté oblačnosti, která ztěžovala navigaci, 
došlo k odchýlení 1. bombardovacího křídla od 
původního kurzu. Za takto nepříznivého počasí 
hledali navigátoři jakékoliv orientační body na 
zemi, které by jim pomohly. Jejich hlavním cílem 
bylo drážďanské seřazovací nádraží; Drážďany 
však navigátoři zaměnili za Prahu a bombardéry na 
město shodily celkem 152 tun pum. O život přišlo 
701 lidí a 1184 jich bylo zraněno.

Nejvýraznější škody v historickém centru však 
nebyly způsobeny únorovým bombardováním, ale 
boji během Pražského povstání proti okupační 
správě. Ty vypukly 5. května 1945 a záhy se 
rozšířily po celém městě. V této době sloužila 
Staroměstská radnice spolu s budovou rozhlasu 
jako jedno z ústředí protifašistického odboje. 
V jejím bezprostředním okolí bojovali povstalci 
s nacistickou armádou. 8. května na radnici 
zaútočily německé tanky a pěchota. Následkem byl 
ničivý požár, který zničil novogotické křídlo radnice 
natolik, že zůstaly stát jen obvodové zdi a zbylo jen 
vzpomínkové torzo s parčíkem. Těžké škody utrpěla 
při požáru také věž a Staroměstský orloj.

Podle dohod o postupu spojeneckých vojsk musela 
americká armáda pod velením generála Pattona 
zůstat u Plzně, zatímco Rudá armáda dorazila 
z Berlína do Prahy až 9. května. Sovětští vojáci přišli 
od Ruzyně a nenarazili již téměř na žádný odpor. 
Okamžitě po osvobození města začala jeho obnova.

Boje o Prahu
1945
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Pražské jaro
w www.festival.cz

Zahajovací koncert 1. ročníku hudebního festivalu 
Pražské jaro se konal 11. května 1946 v budově 
Rudolfina. Festival měl být původně pouze 
jednorázovou akcí k 50. výročí existence České 
filharmonie, která zahájila svou činnost v roce 1896 
právě v Rudolfinu pod taktovkou Antonína Dvořáka.  
Během prvního ročníku Pražského jara vystoupila 
Česká filharmonie celkem čtrnáctkrát, vždy s jiným 
programem. Orchestr řídil jeho tehdejší šéf, 
fenomenální dirigent Rafael Kubelík. Nečekaný 
úspěch dal vzniknout hudebnímu svátku, který se 
každoročně koná dodnes.

Kubelíkovo jméno je spjato s nejvýznamnějšími 
hudebními tělesy své doby. Působil jako 
umělecký ředitel a dirigent Chicagského 
symfonického orchestru, následně byl jmenován 
hudebním ředitelem Královské opery v Londýně 
a v sedmdesátých letech byl dirigentem 
Metropolitní opery v New Yorku. Během hostování 
po světě se snažil šířit slávu české hudby. Do 
Prahy se triumfálně vrátil v roce 1990, kdy během 
Pražského jara opět dirigoval Českou filharmonii.

Festival je každoročně zahajován cyklem 
symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany 
v den výročí skladatelova úmrtí, 12. května, 
a uzavírán 9. symfonií s Ódou na radost Ludwiga 
van Beethovena.

Pražské jaro
1946

Památník Sbratření
q  Vrchlického sady, Praha 1 – Nové Město 

50°5′2″ s. š., 14°26′2″ v. d.

Při chůzi Vrchlického sady z hlavního nádraží 
k tramvajové zastávce v Bolzanově ulici na sebe 
upoutá pozornost heroicky laděné sousoší na 
vysokém soklu. Zobrazuje dva muže – stojícího 
vojáka v dlouhém plášti s kyticí šeříku v ruce 
a civilistu, který v dramatickém postoji vojáka 
objímá.

Jedná se o dílo sochaře Karla Pokorného s názvem 
Sbratření. Postavy symbolizují osvobození 
Československa Rudou armádou. Sovětská 
vojska dorazila do Čech okolo 8. května 1945 
a obyvatelstvo je vítalo kyticemi právě kvetoucích 
šeříků. Motiv sovětského vojáka se šeříkovou kyticí 
se v následujících letech stal vděčným tématem 
desítek vyobrazení, a to zejména po komunistickém 
převratu v roce 1948. Pokorného sousoší je 
jedním z nejznámějších příkladů tohoto historicky 
specifického žánru.

Přestože skulptura působí mírně artistním dojmem, 
je inspirována skutečnou fotografií českého 
fotografa Karla Ludwiga z Pražského povstání 
(str. 36). Pražské sousoší je kopií originálu, který je 
umístěn v České Třebové. Motiv sousoší byl v roce 
1952 použit na poštovní známce, v roce 1953 pak 
dokonce na bankovce.

Památník Sbratření
1947Rafael Kubelík, 12. 5. 1990 © ČTK/Matička Petr
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q  úpatí vrchu Petřína, Vítězná ulice, Praha 1 – 
Malá Strana, 50°4′52″ s. š., 14°24′15″ v. d.

w www.muzeumkomunismu.cz

V únoru 1948 v Československu proběhl státní pře-
vrat, během něhož získala moc komunistická stra-
na. Československo se tak na 41 let zařadilo mezi 
země východního bloku řízené Moskvou. Nastala 
doba čistek, věznění nevinných lidí a vyvlastňování 
jejich majetku, doba politických procesů a vražd, 
nesvobody a nespravedlnosti.

Na úpatí petřínského svahu se nachází jeden z nej-
neobvyklejších památníků v Praze. Jeho autory jsou 
sochař Olbram Zoubek, jenž komunistickou zvůli 
sám zakusil, a architekti Zdeněk Hölz a Jan Kerel. 
Památník tvoří zužující se schodiště, po němž za se-
bou kráčí sedm bronzových mužských postav. První 
socha je celá, každá následující však ztrácí kus těla; 
nejdříve puká hruď a postupně koroduje a vytrácí se 
celá postava.

Zoubek takto znázornil stupňující se utrpení tzv. 
muklů, politických vězňů odsouzených v 50. letech 
k likvidaci. V dolní části schodiště jsou umístěny 
desky s textem: „Oběti komunismu 1948–1989: 
205 486 odsouzeno – 248 popraveno – 4 500 
zemřelo ve věznicích – 327 zahynulo na hranicích – 
170 938 občanů emigrovalo“. Celé schodiště protíná 
bronzový pás s toutéž informací. Při průchodu 
památníkem je skrze těla soch vidět Národní třídu, 
dějiště dramatických událostí z roku 1989 předchá-
zejících pádu komunismu v Československu.

Památník obětem komunismu
1948

Betlémská kaple
q  Betlémské náměstí 255/4, Praha 1 – Staré Město
w www.bethlehemchapel.eu

Betlémské náměstí svým názvem připomíná 
existenci středověké kaple Betlémských neviňátek. 
Silueta stavby se dvěma vysokými štíty, které 
dominují Betlémskému náměstí, napovídá, že to 
nebyl obyčejný kostel.

Kaple, která byla postavena v letech 1391–1394, 
poskytovala prostor pro česká kázání a jejich 
kritický pohled do lůna církve. Působil zde mistr 
pražské univerzity, teolog a reformátor Jan Hus. 
Právě jeho kázání kdysi přitahovala do těchto míst 
až tisíce posluchačů. Po Husově sporu s katolickou 
církví, který vyvrcholil jeho upálením během koncilu 
v Kostnici roku 1415, se zdejší kaple ocitla v roli 
centra husitského odporu odmítajícího autority 
katolické církve.

Dnes bychom však marně hledali původní, 
středověkou stavbu. V 18. století bylo rozhodnuto 
chátrající kapli zbourat, takže zůstala jen část 
obvodových zdí. Opačně se však zachovalo století 
dvacáté. Po pečlivém průzkumu lokality a studiu 
pramenů významný architekt Jaroslav Fragner 
navrhl obnovenou podobu kaple. Její monumentální 
interiér dnes zdobí obrazy podle Jenského kodexu, 
ale i fragmenty nápisů Husových výroků. Kaple se 
tak opět mohla stát symbolickým centrem první 
evropské reformace.

Betlémská kaple – znovuzrozená 
modlitebna mistra Jana Husa

1949
© PhotoFires / Shutterstock.com

© frantic00 / Shutterstock.com
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w www.prague.eu, do vyhledávacího okénka 
zadejte slovo „Semmering“

Pražský motoráček je unikátní součástí systému 
pražské (pří)městské dopravy. Tyto vozy byly 
vyráběny v letech 1949–1960 a v pravidelném 
provozu se udržely dodnes, kdy jezdí po malebné 
trase spojující pražské hlavní nádraží a stanici 
Zličín. Cestujícím se nabízejí krásné výhledy, 
netypická pražská zákoutí, přírodní scenérie 
i technické zajímavosti.

Trať vede mj. nejdelším dvoukolejným tunelem 
u nás (Vinohradský tunel s délkou 1145 metrů) 
a překonává Vltavu po ocelovém mostě z roku 
1901, z něhož se otevírá pohled na Pražský hrad 
i Vyšehrad. Z industriální čtvrti Smíchov pak 
motoráček stoupá vzhůru Pražským semmeringem. 
(Tato přezdívka je odvozena od první evropské 
horské železniční tratě v rakouských Alpách, která 
prochází horským sedlem Semmering.)

Trať velkým obloukem dvakrát překonává 
Prokopské údolí po impozantních hlubočepských 
viaduktech, přičemž lze sledovat téměř vesnickou 
zástavbu původních Hlubočep i unikátní přírodu 
Prokopského údolí. Mezi vápencovými skalami 
pokračuje vláček přes vilové čtvrti Košíře a Cibulka 
a přírodní park Košíře–Motol až k sídlišti Řepy.

Pražský motoráček
1950

Favorit
q  Pavilon a.s., Vinohradská 1200/50, 

Praha 2 – Vinohrady
w www.favorit.cz

Jízdní kolo Favorit, kdysi sen každého 
československého kluka, vzniklo v Rokycanech. 
V továrně se původně vyráběly pouze jednotlivé 
součástky; protože však na dovoz cyklodílů ze 
Západu nebyl v komunistickém Československu 
dostatek valut, bylo rozhodnuto vyrábět celé kolo 
v tuzemsku. Díky šikovnosti zdejších vývojářů se 
brzy podařilo zkonstruovat kola, která splňovala 
všechny parametry špičkového závodního bicyklu.

Jak českoslovenští reprezentanti přiváželi medaile 
z mezinárodních závodů a soutěží, získávala 
značka Favorit mezi odborníky stále větší respekt 
a uznání. V prvním roce 1951 bylo vyrobeno 5 148 
kol, o čtyři roky později to bylo 13 531 kol a roku 
1978 spatřilo světlo světa již milionté kolo Favorit. 
V osmdesátých letech už se vyvážel do 38 zemí, 
mezi nimiž nechyběly USA, Kanada nebo SRN.

V roce 1989 došlo k privatizaci závodu a společnost 
několikrát změnila majitele. Teprve v roce 2011 
podnikatel Richard Galovič koupil originální 
ochrannou známku a renesance značky mohla 
začít. Dnešní kola Favorit jsou vyráběna ručně, na 
míru, jsou vybavena nejmodernější technologií 
s originálními prvky, nízkou hmotností a špičkovým 
designem. Každý zákazník si volí model podle 
preferované jezdecké pozice nebo způsobu využití 
kola.

Bicykl Favorit – rychlý, lehký, elegantní
1951

© Favorit Czechoslovakia s.r.o

Pražský motoráček © KŽC Doprava s.r.o.
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Ateliér Josefa Sudka
q  Újezd 432/30, Malá Strana
w www.sudek-atelier.cz
Galerie Josefa Sudka
q Úvoz 24, Praha 1 – Hradčany
w www.upm.cz

Josef Sudek (1896 - 1976) je jedním 
z nejdůležitějších českých fotografů všech 
dob. Jeho rozsáhlé, originální a rozmanité dílo 
je zastoupeno v mnoha prestižních světových 
sbírkách. Začínal jako amatér a vyučil se knihařem, 
ale jako jednoruký válečný invalida se později 
rekvalifikoval na profesionálního fotografa; 
fotografii nakonec i vystudoval.

Sudkovo dílo naplňuje od začátku 20. století 
všechny vývojové stupně, jimiž prošla moderní 
fotografie. Od dvacátých let se inspiroval Prahou, 
inspiraci však nacházel i v přírodě. Do začátku 
druhé světové války se věnoval rovněž reklamní, 
reprodukční a portrétní fotografii, v nichž dosáhl 
značného renomé. Od roku 1940 si vytváří 
neopakovatelný styl kontaktních fotografií, 
jimiž zpracovává svá osobní témata řazená do 
rozsáhlých a časově náročných cyklů. Tehdy začíná 
vrcholit jeho individuální přínos světovému umění. 
Mezi jeho nejoceňovanější fotografie patří mimo 
jiné série pohledů z okna jeho zahradního ateliéru 
na pražském Újezdě.

Josef Sudek se účastnil nesčetných výstav doma 
i v zahraničí. Vydal několik fotografických publikací 

o Praze a Pražském hradu. Jeho první monografie 
vyšla v roce 1956 v Praze. Po jeho smrti vyšlo doma 
i ve světě velké množství knih o jeho životě a díle.

Josef Sudek – velikán české fotografie
1952

Návštěvnické centrum Staropramen
q  Pivovarská 244/9, Praha 5 – Smíchov
w www.staropramen.cz

Historie pivovaru Staropramen sahá do roku 
1869, kdy byl v pražské tovární čtvrti Smíchov 
založen. Dnes je posledním funkčním průmyslovým 
pivovarem v celé Praze. Od počátku své existence 
se závod rozvíjel díky zavádění nových technologií, 
mezi něž patřila jedna z prvních stáčíren lahví 
v Rakousku-Uhersku či umělé chlazení ve sklepích 
a spilkách. Jméno Staropramen dostal v roce 1913 
po jednom ze svých piv a již v roce 1932 se stal 
největším výrobcem piva u nás.

V roce 1953 se začalo vyvážet smíchovské 
pivo poprvé do zahraničí; dnes se vyváží do 30 
zemí světa, což ze Staropramenu činí druhého 
největšího českého pivního exportéra. Vlajkovou 
lodí Staropramenu je světlá „desítka“, lehčí, ale plné 
pivo, které si smíchovští dělníci rádi dali po směně 
v továrně. I dnes tvoří více než polovinu celkové 
produkce pivovaru, a přestože neustále narůstá 
obliba ležáků a speciálů, „desítka“ si stále drží 
silnou pozici.

Pivovary Staropramen s.r.o. provozují síť vlastních 
restaurací Potrefená husa. Ve smíchovském sídle 
pivovaru naleznete interaktivní Návštěvnické 
centrum, které přibližuje příběh piva značky 
Staropramen, piva smíchovských dělníků, které se 
proslavilo.

Pivovar Staropramen – 
z dělnického Smíchova do celého světa

1953

Ze série Okno mého ateliéru
© Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Foto © Pivovary Staropramen s.r.o.

Areál pivovaru na konci 19. století
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Jalta Boutique Hotel
q  Václavské náměstí 45, Praha 1 – Nové Město
w www.hoteljalta.com

Václavské náměstí bylo mnohokrát svědkem 
dramatických okamžiků historie. V květnu 1945, 
těsně před porážkou nacistického Německa, 
napadla letadla Luftwaffe zápalnými bombami 
centrum města. Po válce byly zničené domy 
uprostřed Václavského náměstí rychle nahrazeny 
novostavbami.

Jedna z nich, luxusní hotel Jalta, zde vyrostla 
v letech 1954-1958. Dekorativně pojatá budova 
zaujme především bohatým obkladem fasády. 
Její autor, architekt Antonín Tenzer, měl ve 
své době významného podporovatele v osobě 
komunistického prezidenta Antonína Zápotockého. 
Politik, profesí kameník, se dokonce podílel na 
výběru nejkvalitnějšího mramoru a travertinu. Také 
sochařská výzdoba byla vytvořena s velkou dávkou 
vkusu. Luxusní interiér zahrnoval skleněné výplně 
od Stanislava Libenského, elegantní keramické 
obklady a ručně tkané textilie.

Detailem, o němž však tehdejší veřejnost neměla 
tušení, byl rozsáhlý podzemní protiatomový kryt 
pro představitele komunistické moci. Byl určen pro 
250 osob, vybaven operačním sálem, rezervoárem 
vody i zázemím pro vojenský štáb. V podzemí bylo 
umístěno i odposlouchávací zařízení telefonů 

z jednotlivých pokojů, o jehož provoz se „staraly“ 
tajné služby. Dnes je tato část hotelu příležitostně 
zpřístupněna.

Hotel Jalta – 
novostavba uprostřed Václavského náměstí

1954
Muzeum Karla Zemana
q  Saská 80/1, Praha 1 – Malá Strana
w www.muzeumkarlazemana.cz

Karel Zeman – filmový výtvarník a režisér, kouzelník 
filmového plátna a průkopník trikových filmů je 
jako jeden z mála českých režisérů uznávanou 
osobností světové kinematografie. Jeho estetika 
nedotčená digitálními technologiemi a bezbřehá 
imaginace inspirovaly filmaře od Terryho Gilliama 
po Tima Burtona.

Zeman od dětství obdivoval loutky a hrál 
v loutkovém souboru. Ve Francii vystudoval 
reklamní výtvarnictví, oblíbil si animované filmy 
a cestování – pěšky prošel Maroko, Egypt, 
Jugoslávii i Řecko. V roce 1955 debutoval filmem 
Cesta do pravěku, který kombinoval hranou, 
animovanou a loutkovou složku. Příběh čtyř 
chlapců, kteří putují proti proudu času do pravěku, 
je dodnes populární. Zobrazení pravěkých ještěrů 
i dalších zvířat věrně odráží úroveň tehdejších 
paleontologických znalostí.

Mezinárodní úspěch Zemanovi přinesl film Vynález 
zkázy, volně inspirovaný knihami Julese Verna, 
který byl prodán do 72 zemí světa a stal se tak 
nejúspěšnějším českým filmem všech dob. Za 
nejlepší Zemanovo dílo je však považován film 
Baron Prášil z roku 1961, který později inspiroval 
i režiséra Terryho Gilliama k natočení jeho vlastní 
verze.

V roce 2012 v Praze vzniklo interaktivní Muzeum 
Karla Zemana, které jeho magický svět přibližuje 
dalším generacím dětí i dospělých.

Cesta do pravěku a Karel Zeman
1955

Foto © Jalta Boutique Hotel

Protiatomový kryt v hotelu Jalta

Muzeum studené války v protiatomovém krytu hotelu Jalta

Cesta do pravěku, práce v ateliéru

Foto © Muzeum Karla Zemana
Cesta do pravěku, scéna s mamutem
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Hotel International
q  Koulova 1501/15, Praha 6 – Dejvice
w www.internationalprague.cz

Vládní úkol: tak vznikala jedna z nejzajímavějších 
staveb pražské architektury 20. století. Prominent 
komunistického režimu, ministr národní obrany 
Alexej Čepička, byl tím, kdo původní záměr 
jednoduché vojenské ubytovny změnil v jiné zadání: 
vytvořit luxusní hotelové ubytování pro přijíždějící 
sovětské vládní i vojenské delegace, přitom však 
zachovat i záměr ubytovny pro vysoké vojenské 
šarže. Čepička dokonce snil o tom, že by se otevření 
hotelu mohl zúčastnit sám generalissimus Stalin; 
stavbě se ostatně přezdívalo „Stalinův dort“.

Šestnáctipatrová budova, která svou centrální 
částí dosáhla výšky 88 metrů, se stala typickým 
příkladem socialistického realismu výrazně 
ovlivněného sovětskými příklady. Interiéry hotelu 
byly vyzdobeny velmi kvalitními díly, mimo jiné 
kovotepeckými a sklářskými prvky či gobelíny. 
Vrcholek věže zdobila pěticípá hvězda. Důmyslný 
mechanismus umožnil její zasunutí dovnitř, aby 
mohla být pravidelně čištěna – samozřejmě v noci, 
aby její absence nevzbudila pozornost.

Stavba byla po mnoha úpravách a změnách 
dokončena až v roce 1956, tři roky po Stalinově 
smrti, a jako hotel slouží dodnes. Hotel 
International je sice vybaven dle moderních 
standardů, ale své kouzlo historického unikátu 
nezapře.

Hotel International – největší symbol pražské SoRely
1956

p  Knihy, videonosiče, hračky, hry a další druhy 
zboží s postavičkou Krtka jsou široce dostupné 
v knihkupectvích a obchodech s hračkami.

Jednoho podvečera roku 1956 zakopl výtvarník, 
ilustrátor a režisér Zdeněk Miler při procházce 
v lese o krtinec. Tato zdánlivě nevýznamná událost 
dala vzniknout zdaleka nejznámější a nejoblíbenější 
české animované postavičce – krtkovi.

V tomto roce dostal již zkušený animátor Miler úkol 
vytvořit animovanou pohádku o výrobě oblečení. 
Při výběru průvodní postavy byl však v koncích – 
zdálo se, že Walt Disney pro své kreslené příběhy 
použil snad všechna existující zvířata. Ale pak 
přišel onen krtinec a myšlenka, že dětského 
diváka by mohl zaujmout tento malý roztomilý 
hmyzožravec. V roce 1957 tak vznikl kreslený 
film „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Na filmovém 
festivalu v Benátkách získal hned 2 ceny, a tak další 
filmy rychle následovaly.

Krtkova obliba brzy překročila hranice – filmy 
doprovázené pouze citoslovci byly jako stvořené 
pro zahraniční distribuci, namátkou do Německa, 
Británie, Skandinávie či Japonska. Za svého 
života se Zdeněk Miler stal autorem zhruba 70 
filmů a miliónů prodaných knih. V roce 2011 se 
legendární Krtek dokonce stal součástí vesmírné 
mise raketoplánu Endeavour, když si jej sebou vzal 
americký astronaut Andrew Feustel.

Jak krtek 
ke kalhotkám přišel

1957

dobová pohlednice© Libor Sváček

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu
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Expo 58
q  Letenské sady 1500/80, Praha 7 – Holešovice

Rok 1958 se do povědomí Evropy zapsal nevšedním 
výstavním projektem – v Bruselu se konala světová 
výstava Expo 58. Během sedmi měsíců navštívilo 
výstaviště přes 42 milionů lidí. Snad proto, že 
se jednalo o první podobný projekt pořádaný 
v Evropě od konce války, přikládaly mu jednotlivé 
státy obrovský význam. Triumfální úspěch 
československého pavilonu i programu na Expo 58 
pak předznamenal desetiletí postupné liberalizace, 
kterou ukončilo až potlačení Pražského jara v roce 
1968.

Oficiálním záměrem bylo co nejlépe prezentovat 
československou realitu v kultuře i životní úrovni. 
Díky tomu se mohly uplatnit originální nápady 
architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého 
a Zdeňka Pokorného, jejichž pavilon získal nejvyšší 
ocenění, mj. díky moderně architektonicky řešené 
restauraci. Ta byla po ukončení výstavy převezena 
do Prahy a umístěna v Letenských sadech.

Úspěch sklidila i kulturní část prezentace, 
zejména Laterna magika (viz str. 51). Expo 58 se 
stalo symbolem československého návratu do 
evropského kulturního prostoru a pojem bruselský 
sloh se v Československu stal označením pro nový 
design, který charakterizovaly elegantní oblé tvary, 
pestré barvy a novodobé materiály jako plasty, 
umakart, překližka či hliník. Bruselský sloh se stal 
inspirací i motivací politického uvolňování.

Expo 1958 – triumfální nástup bruselského slohu
1958

Laterna magika
q  Národní 4, Praha 1 – Nové Město
w www.laterna.cz

Laterna magika, první multimediální divadlo na 
světě, měla světovou premiéru na mezinárodní 
výstavě Expo 1958 v Bruselu, kde představení 
vyvolalo senzaci. Po tomto úspěchu byla Laterna 
magika zvána k hostování v řadě zemí světa 
a v roce 1959 byla pod tímto názvem založena 
samostatná experimentální scéna Národního 
divadla s dočasným sídlem v Paláci Adria (str. 11).

Základním principem je interaktivní vztah mezi 
současně probíhající živou akcí na jevišti a filmovou 
projekcí. Tehdejší program byl společným dílem 
režiséra Alfréda Radoka a scénografa Josefa 
Svobody, kteří definovali principy vztahů mezi 
akcí na scéně a filmem. Původní program byl 
komponovaným pásmem jednotlivých čísel 
propojených výstupy konferenciérky. Ty byly 
předtočeny v několika jazycích; jednotlivé verze byly 
paralelně promítány tak, že docházelo ke zdánlivě 
reálné interakci herečky na scéně s jejími obrazy 
a i mezi nimi vzájemně. Stejný princip byl využit při 
kompozici ostatních čísel, která využívala hudbu, 
tanec i hereckou akci.

V Laterně magice může mít jevištní akce nejrůznější 
podoby, od činoherního herectví přes pantomimu, 
moderní tanec a akrobacii až po černé divadlo. Od 
roku 1959 Laterna magika jako samostatná scéna 
funguje nepřetržitě a principy definované v jejích 
začátcích dále rozvíjí.

Laterna magika
1959

Pavilon dnes © Naděžda Murmaková

© Expo58.blogspot.cz

Foto © Národní divadlo

Natáčení filmu k choreografii Krkolomná jízda

Podivuhodné cesty Julese Verna

Kouzelný cirkus
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w www.kofola.cz

Až do roku 1960 v Československu existovaly 
přesně dva druhy limonád, červená malinovka 
a žlutá citronáda. Coca-Cola a Pepsi Cola byly 
nedosažitelným snem mladých. Tehdejší ústřední 
výbor Komunistické strany Československa proto 
rozhodl, že tyto západní nápoje nahradí výrobou 
čehosi podobného z vlastních zdrojů.

Základ Kofoly, sirup Kofo, vytvořil tým 
z Výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze. 
Hlavní součástí byl malinový sirup, mezi další 
ingredience patřily listy ostružiníku, jahodníku 
a maliníku, ale i skořice, lékořice a sušená 
pomerančová kůra – celkem čtrnáct položek. 
Původně se sirup dělal výhradně z bylin, postupně 
je ale nahrazovaly silice a koncentrované výtažky. 
Mezi nimi hrál prim kofein. Na jeho dovoz však 
valuty nebyly, a tak bylo zvoleno kreativní řešení – 
kofein byl chemicky extrahován z komínových 
sazí jediné pražírny kávy, která v Praze v té době 
existovala.

V Československu 70. let zažila Kofola dny své 
největší slávy. Po období nejistoty v 90. letech se 
navrátila na výsluní popularity. Dnešní, oblíbená 
a široce dostupná Kofola si zakládá na přírodním 
složení, jehož podstatou je stále původní receptura 
sirupu Kofo. Její originální, jemně sladká chuť 
s bylinnými a kořeněnými tóny je pro řadu cizinců, 
kteří ji ochutnají poprvé, příjemným překvapením.

Kofola – komunistická Coca-Cola s tajnou ingrediencí
1960

Národní technické muzeum
q  Kostelní 1320/42, 170 78 Praha 7 – Holešovice
w www.ntm.cz

Mezi největší české vědce a vynálezce 20. století 
nepochybně patřil profesor Otto Wichterle (1913 – 
1998), spoluzakladatel makromolekulární organické 
chemie. Proslul především svými objevy a vynálezy, 
které vedly k zásadnímu zdokonalení a rozšíření 
měkkých kontaktních čoček.

Prvním impulsem k práci na vývoji měkkých 
kontaktních čoček byl jeho náhodný rozhovor ve 
vlaku o možnostech chirurgické náhrady oka. 
Wichterle si uvědomil, že lepším materiálem 
pro implantát než ušlechtilé kovy by byla umělá 
hmota. Začal tedy rozvíjet teorii o trojrozměrném 
hydrofilním polymeru, který by byl pro oko dobře 
snesitelný. Jako nejvhodnější se jevil HEMA gel, 
který pohlcoval asi 40 % vody, byl průhledný a měl 
dobré mechanické vlastnosti. Problém byl s jeho 
zpracováním. Když se gel lil do forem, čočky se 
trhaly a měly nepravidelné okraje.

Ministerstvo zdravotnictví Wichterleho výzkum 
v roce 1961 zrušilo. V té době však vědce napadl 
nový způsob zpracování HEMA gelu - odlévání 
v rotujících otevřených formách. O Vánocích 1961 
pak ve svém bytě z dětské stavebnice Merkur 
a motorku z gramofonu sestavil aparaturu, kde 
hydrogelové čočky úspěšně odlil. Patent na tento 
způsob výroby československý stát později prodal 
do USA; původní Wichterleho „čočkostroj“ je dnes 

součástí expozice Národního technického muzea 
(str. 31).

Prof. Otto Wichterle a jeho „čočkostroj“
1961

Foto © Archiv Kofola ČeskoSlovensko

Čočkostroj

Foto © Národní technické muzeum

Otto Wichterle
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q  Nábřeží Edvarda Beneše, Praha 7 – Letná

Největší sousoší v Evropě bylo vytvořeno na 
počest sovětského vůdce J. V. Stalina v polovině 
50. let, nejtemnějším období komunistické éry 
v Československu. Stavbě předcházela soutěž, 
do níž se povinně museli přihlásit všichni známí 
architekti a sochaři. Sochař Otakar Švec zaslal 
návrh sousoší Stalina obklopeného skupinou osob, 
přičemž doufal, že bude ze soutěže vyřazen kvůli 
obtížné realizaci. K jeho úděsu však návrh zvítězil. 
V jeho ztvárnění po Stalinově levici stáli zástupci 
sovětského lidu, po pravici lid československý. Mezi 
Pražany se pomníku přezdívalo „fronta na maso“: 
první v řadě Stalin se zdál z kabátu vytahovat 
peněženku, za ním pak stál zástup čekajících.

Slavnostního odhalení pomníku v roce 1955 se 
však Otakar Švec nedožil, měsíc před ním spáchal 
sebevraždu. Po smrti byl už i Stalin. Nový sovětský 
vůdce Chruščov svého předchůdce zavrhl – v Praze 
tak bylo záhy nutno řešit otázku, jak se Stalina 
zbavit. Nakonec bylo rozhodnuto vyhodit pomník 
do povětří. Odstřel byl proveden v roce 1962; 
akce byla přísně střežena a oblast bylo zakázáno 
fotografovat. Hlavu sovětského vůdce museli dva 
kameníci sekat po kusech a výtahem odvážet dolů. 
Pomník byl rozebrán, část kvádrů odvezena do 
karlínského přístavu a suť zahrnuta do podzemních 
prostor. Na bývalém podstavci dnes stojí Metronom 
(str. 85).

Stalinův pomník – 
konec monstrózního monumentu

1962
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
q  Patočkova 4, Praha 6 – Střešovice
w  www.dpp.cz

Tatra T3 je ikonickým modelem pražské tramvaje. 
S typickou siluetou a krémovo-červeným 
nátěrem tyto vozy brázdí pražské ulice již dobře 
přes půl století. První tramvaj typu T3 zahájila 
pravidelný provoz v Praze v listopadu 1962, 
během následujícího roku byly tramvaje nasazeny 
plošně. Model T3 včetně jeho modernizací se stal 
nejvyráběnějším typem tramvaje na světě. V letech 
1960 až 1997 vzniklo téměř 14 tisíc kusů.

Vůz z produkce závodu ČKD Tatra Smíchov byl 
na svoji dobu velmi moderní, a to díky použitým 
materiálům jako plasty nebo laminát. U zrodu 
T3 stáli konstruktér Antonín Honzík a designér 
František Kardaus. Právě jim tyto vozy vděčí za 
nadčasový vzhled s typickými kulatými světlomety 
a vysokým „čelem“ nad předním oknem. Oblibu 
si tramvaj získala i díky typickým vyhřívaným 
sedačkám ze sklolaminátu, které se do vozů začaly 
montovat v roce 1964 a jejichž komfort byl podle 
mnohých pamětníků bezkonkurenční.

Praha v letech 1960 až 1976 odebrala 892 vozů 
typu T3 a v následujících letech až do roku 1992 
téměř tři stovky různých modernizací původního 
T3. V metropoli dodnes jezdí několik stovek 
modernizovaných kusů plus zrekonstruovaná T3 
jako nostalgická linka č. 23 v původní podobě. Za 
zmínku stojí, že na lince se platí obyčejné jízdné.

Tramvaj Tatra T3
1963

© Archiv Dopravního podniku hlavního města Prahy

 © Maks Ershov / Shutterstock.com
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Šedesátá léta byla pro československý film zlatým 
věkem. Filmy nové vlny slavily mezinárodní úspěchy 
a režiséři jako Miloš Forman, Věra Chytilová, Ivan 
Passer, Jan Němec, Ján Kadár či Jiří Menzel (dva 
posledně jmenovaní dokonce získali Oscara) 
vytvořili díla, která oslovovala přirozeností (často 
improvizovaného) dialogu, intimitou, hořce 
komickým vyzněním a jasně definovanou estetikou.

Jedním z nejoriginálnějších děl dekády je však 
hudební komedie Limonádový Joe scenáristy 
Jiřího Brdečky a režiséra Oldřicha Lipského, která 
se od nich radikálně liší. Film je stylizovanou 
parodií na western a zároveň zamilovanou 
ódou na tento žánr, na estetiku brakových 
dobrodružných románů, němé grotesky a kýče. 
Příběh ušlechtilého protialkoholního pistolníka 

Limonádového Joea, jeho nemesis Hogofoga 
a krásné Winnifred má svižný děj, řadu chytlavých 
melodií a ironické rozuzlení. Film natočený 
v barrandovských exteriérech (str. 20) je smrští 
dynamických, výtvarně stylizovaných scén, ať už se 
jedná o bujarou rvačku v Trigger Whisky Saloonu 
nebo brutální mučení zajatého Joea. V hlavních 
rolích excelují Miloš Kopecký jako démonický 

cynik Hogofogo a „česká Brigitte Bardot“ Olga 
Schoberová.

Brdečka s Lipským jsou někdy označováni za 
zakladatele české parodické školy, žádný z jejich 
pozdějších – ač skvělých – filmů se však nevyrovná 
explozivní energii jejich prvního společného díla.

Limonádový Joe – podivuhodný květ socialistické kinematografie
1964

Plavecký stadion Podolí
q  Podolská 74, Praha 4 – Podolí
w www.pspodoli.cz

Nejznámější pražský plavecký stadion patří 
k dominantám pravého břehu Vltavy. Umístění 
v bývalém vápencovém lomu mu poskytuje ze 
tří stran ochranu před větrem; zároveň je místo 
po většinu dne vystaveno slunečním paprskům. 
V areálu se nachází jeden vnitřní bazén a dva 
venkovní. Neslouží pouze veřejnosti, pořádají se 
zde i závody v plavání, skocích do vody a vodním 
pólu.

Stadion byl vybudován v roce 1965 podle návrhu 
českého architekta Richarda Podzemného. 
Elegantní stavba ze skla a betonu je kryta efektně 
řešenou střechou ve tvaru vlny, která má i praktické 
využití – brání větru vanoucímu od nedaleké Vltavy 
a zároveň slouží jako tribuna. Projekt je unikátní 
i technologií vyhřívání bazénů. Areál je spojen 
podzemním potrubím s budovou České televize 
na Kavčích Horách, kde studenou vodu používají 
k chlazení tamní techniky; do Podolí se pak vrací 
voda teplá.

Při své návštěvě Prahy v roce 1991 si v Podolí 
zaplavala dokonce i princezna Diana. Přišla jako 
běžný návštěvník, zaplatila vstupné a šla do 
vnitřního bazénu, který však byl v tu chvíli vyhrazen 
sportovcům. Vzhledem k tomu, že byla zdatnou 

plavkyní, trvalo nějakou dobu, než si jeden z trenérů 
všiml, že nepatří do žádného z trénujících družstev. 
Poté však bazén musela opustit.

Plavecký stadion Podolí – 
nadčasová vlna v údolí Vltavy

1965

Foto © Plavecký stadion Podolí

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu
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BOTAS 66
q  Skořepka 4, Praha 1 – Staré Město
q  Křížkovského 18, Praha 3 – Žižkov
w www.botas66.cz

Vznik nejoblíbenější české značky sportovní obuvi 
Botas se datuje do roku 1963; tato značka diktovala 
trendy nejen v tehdejším Československu, ale 
i ve zbytku východního bloku až do jeho rozpadu. 
Do sportovní historie se botasky zapsaly již 
v roce 1964, kdy je na olympiádě v Tokiu obuli 
českoslovenští volejbalisté, kteří zde získali 
stříbrnou medaili. Největší popularitu si však 
botasky získaly až díky dnes již kultovnímu modelu 
Classic, který firma uvedla na trh v roce 1966. 
Původní materiál, z něhož byly boty vyrobeny, 
kůže mongolských koní, byl postupně nahrazen 
syntetickými materiály – jejich design se však 
nezměnil až do 80. let.

Redesignovaný model Botas Classic se znovu 
objevil na trhu až v roce 2009, a to díky spolupráci 
značky s mladými návrháři Janem Klossem 
a Jakubem Koroušem, kteří si jej vybrali jako základ 
pro svůj školní projekt v rámci studia grafického 
designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Vznikla tak nová úspěšná kolekce, která 
získala několik významných ocenění. Stále 
populární botasky ve čtyřech tvarových řadách, 
dnes známé pod lifestylovým labelem BOTAS66, 
lze v současnosti zakoupit ve dvou pražských 
značkových prodejnách.

Botas Classic – bota, která neztratila glanc
1966

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
q  Štítného 5, Praha 3 – Žižkov
w www.zdjc.cz

Čtvrtého října 1967 se odehrálo první vystoupení 
souboru, jehož kompletní repertoár se soustřeďuje 
na osudy fiktivního českého génia a všeuměla Járy 
Cimrmana. Postava smolného českého velikána se 
zrodila jako nezávazná mystifikace dvou pražských 
intelektuálů, Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. 
Časem však získala obrovskou popularitu, o čemž 
svědčí i skutečnost, že Cimrmana česká veřejnost 
v populární anketě zvolila „největším Čechem“ 
všech dob. (Pořadatel jej však v závěru – což je 
pro Cimrmanovy osudy typické – diskvalifikoval 
vzhledem k tomu, že se jedná o fiktivní postavu.)

Jára Cimrman byl vynálezcem, matematikem, 
fyzikem, skladatelem, cestovatelem, vlastencem, 
pedagogem, dramatikem aj. – zasahoval do všech 
oblastí lidského konání. Nástrahy osudu, intriky 
konkurentů a smůla však způsobily, že zisk i slávu 
za plody jeho ducha nakonec vždy získal někdo 
jiný. Na motivy života a díla Járy Cimrmana vzniklo 
patnáct divadelních her; všechny se dosud hrají. 
Osudy frustrovaného génia z konce 19. století 
lze chápat i jako alegorii na osud malého národa 
s velkými ambicemi, které se z různých důvodů 
dlouhodobě nedaří naplňovat.

Přes lokálně specifický charakter cimrmanovského 
fenoménu pražský soubor Cimrman English 
Theatre nastudoval a s úspěchem uvedl několik her 
i v anglické verzi.

Divadlo Járy Cimrmana
1967

© Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Divadelní hra Akt 
©Archiv Žižkovského divadla Járy Cimrmana

Autobusta Járy Cimrmana © Autor Stanislav Jelen - vlastní 
dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=1057436 
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Český rozhlas
q  Vinohradská 12, Praha 2 – Vinohrady
w www.rozhlas.cz

„Pražské jaro“ je označení pro období liberalizace 
v Československu na jaře roku 1968, které trvalo 
do 21. srpna. V lednu bylo zvoleno nové vedení 
Komunistické strany Československa v čele 
s Alexandrem Dubčekem. Otevřeně se hovořilo 
o společenských problémech, hranice na Západ 
byly otevřeny, cenzura zrušena a v Československu 
převládl opatrný optimismus s vírou ve změnu.

Sovětský svaz však situaci vnímal jako ohrožení 
svých mocenských pozic, jež nehodlal tolerovat. 
Po pokusu přivést československé vedení 
k poslušnosti se sovětští vůdci rozhodli k silovému 
řešení. V noci na 21. srpna 1968 překročila vojska 
Varšavské smlouvy hranice Československa 
a obsadila všechna letiště i další důležitá 
místa země. Mnohde došlo ke střetům mezi 
neozbrojenými občany a příslušníky okupačních 
vojsk.

Největší konflikt se odehrál v Praze u budovy 
Československého rozhlasu. Rozhlas byl 
strategickým cílem Sovětů, protože vysílal pravdivé 
informace o invazi do celé země. V ranních 
hodinách zde dvě desítky mužů na improvizované 
barikádě budovu rozhlasu bránili proti přesile tanků; 
17 z nich bylo sovětskými vojáky zmasakrováno. 
Funkcionalistická budova rozhlasu se tak stala 
němým svědkem zásahu „bratrské pomoci“.

Pražské jaro a boj o rozhlas
1968

Památník Jana Palacha - kříž
q  Václavské náměstí, chodník před kašnou 

Národního muzea, Praha 1 – Nové Město
Pamětní deska Jana Palacha
q  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí 

Jana Palacha 2, Praha 1 – Staré Město
Dům matky a Dům syna – památník Jana Palacha
q  Alšovo nábřeží, Praha 1 – Staré Město

Pokus vybudovat v Československu „socialismus 
s lidskou tváří“ skončil vpádem vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. Řada Čechoslováků 
emigrovala, ti, co zůstali, buď rezignovali, nebo 
se snažili s novým režimem vyjít. Dvacetiletý 
student Jan Palach se s rostoucí apatií společnosti 
nehodlal smířit. Aby vyburcoval své spoluobčany, 
rozhodl se k činu. 16. ledna 1969 se v blízkosti 
sochy sv. Václava na Václavském náměstí polil 
benzínem a zapálil. Na následky rozsáhlých 
popálenin o několik dní později zemřel. Jeho 
drastický čin společností otřásl a dokonce 
inspiroval následovníka, Jana Zajíce. Tok dějin však 
zvrátit nedokázal.

Palachovo jméno bylo až do roku 1989 tabu, dnes 
však v Praze jeho čin připomínají tři památníky. 
Bronzový kříž v dlažbě chodníku před Národním 
muzeem nenápadně označuje místo, kde se Palach 
upálil. Pamětní deska s posmrtnou maskou je 
umístěna na fasádě Filozofické fakulty na náměstí, 
které dnes nese Palachovo jméno. A konečně pár 
kroků odtud se k nebi tyčí dvojpomník nazvaný 
Dům syna a Dům matky, jehož autorem je americký 
architekt s českými kořeny John Hejduk.

Memento oběti Jana Palacha
1969

Budova Českého rozhlasu © Autor: Ludek – Vlastní 
dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=1712182
© Peter Zurek / Shutterstock.com

© Maks Ershov / Shutterstock.com © Vincenzo De Bernardo / Shutterstock.com



62 63

w www.kajasaudek.com 

Kája Saudek je považován za mistra českého 
komiksu a jednoho z nejoriginálnějších českých 
kreslířů. Jeho kniha Muriel a andělé, vyhlášená 
nejlepším českým komiksem všech dob, předstihla 
v tuzemské tvorbě svou dobu. Svou progresivitou, 
ambiciózností a výtvarnou kvalitou snese srovnání 
se světovou špičkou. Ceněné a obdivované jsou 
i Saudkovy filmové plakáty a malby.

S americkými komiksy se seznámil Saudek už 
v dětství. V padesátých letech nemohl z politických 
důvodů studovat, stal se tedy kreslířem a kulisákem 
v barrandovských filmových studiích. Zde se setkal 
s režisérem Milošem Macourkem, podle jehož 
scénáře vytvořil v roce 1969 sci-fi příběh Muriel 
a andělé. Hlavní hrdinku Saudek nakreslil podle 
tehdejšího československého sexsymbolu Olgy 
Schoberové, do podoby padoucha Xerona pak vtělil 
svého bratra Jana. Kniha kvůli nástupu normalizace 
vyjít nemohla až do roku 1991, kdy se však stala 
okamžitým fenoménem.

Vzápětí Saudek s Macourkem vytvořili pokračování 
s názvem Muriel a oranžová smrt, které je pova-
žováno za Saudkovo vrcholné dílo. Děj reflektuje 
okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 
1968. Hlavní zápletkou je snaha Muriel a anděla Ro 
zachránit Zemi před invazí nepřátelských oranžo-
vých mimozemšťanů.

p  Umělecká díla Káji Saudka jsou k vidění na výstavách.

w www.saudek.com

Jan Saudek je s více než 400 samostatnými 
výstavami po celém světě nejproslulejším 
současným českým fotografem. Je zastoupen ve 
všech prestižních světových muzeích a uměleckých 
galeriích a v roce 1990 byl jako vůbec první Čech 
vyznamenán francouzským titulem „Le Chevalier 
des Arts et Lettres“ (Rytíř umění a literatury). Je 
dvojčetem kreslíře Káji Saudka.

Jan Saudek je ve světě fotografie solitérem. 
Věnuje se převážně ateliérové fotografii, ve které 
si vypracoval osobitý styl a atmosféru – typická 
je především barevnost dosažená kolorací. 
V počátcích své tvorby se Saudek zabýval oslavou 
rodiny, tématem dětství a vztahem mezi dětmi 
a rodiči. Z konce tohoto období pochází také jedno 
z neznámějších Saudkových děl – Osud sestupuje 
k řece a vede dvě děti. Pozdější tvorba se zaměřuje 
na explicitně, ale výtvarně zobrazenou nahotu, 
ženské tělo a fyzičnost jako takovou.

Saudkova tvorba je typická neustálými kontrasty 
(nevinnost vs. hříšnost, mládí vs. stáří, žena vs. 
muž) a určitou mírou provokativnosti, za kterou je 
jedněmi vyzdvihován, druhými zavrhován. Všechny 
tyto prvky, ač někdy poněkud šokující, slouží 
k vytvoření fascinujících obrazů z lidského života, 
který Saudek zobrazuje vždy s očividným nadšením 
a respektem k zobrazovanému.

Kája Saudek (*1935 - †2015) – Muriel a andělé, Muriel a oranžová smrt
Jan Saudek (*1935) – Osud sestupuje k řece a vede dvě děti1970

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu

Fotografie je k dispozici pouze v tištěné 
podobě katalogu
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Sídliště Jižní Město
y  metro C – stanice Chodov, Opatov, Háje

Jižní Město je komplex panelových sídlišť na 
jihovýchodě Prahy, největší sídlištní celek v České 
republice. Dnes zde žije přibližně 90 000 obyvatel.

O stavbách panelových sídlišť, jejichž původ lze 
vysledovat v idejích předválečného modernismu, 
se začalo uvažovat krátce po 2. světové válce 
v důsledku poválečného populačního boomu 
a „centralizace“ obyvatel do měst. Bylo rozhodnuto, 
že území na jih od Prahy poslouží k výstavbě 
gigantického bytového komplexu. Původní 
urbanistický koncept, který sídliště řešil jako celek, 
byl nakonec rozmělněn a hlavním definujícím 
rysem projektu se stal počet bytových jednotek. Od 
roku 1971 tak začalo vznikat ohromující množství 
betonových paneláků, nazývaných tak podle 
prefabrikovaných betonových panelů, z nichž byly 
budovy s takřka identickými rysy poskládány.

Po roce 1989 v Československu nastal odvrat od 
standardizované kultury bydlení identifikované 
s komunismem ve prospěch předměstské výstavby 
samostatných rodinných dom(k)ů. V současné 
době řada sídlišť prošla revitalizací exteriérů 
i interiérů a jejich místo v rámci městské zástavby je 
hodnoceno podstatně pozitivněji. Z komunistických 
nocleháren pro převážně průmyslové pracovníky 
se mnohá sídliště transformovala do současného 
důstojného bydlení pro střední třídu.

Sídliště Jižní Město – oslava betonu a masového bydlení
1971

Prodej např. obchod GUMA spol. s r.o.
q  Ječná 24, Praha 2 – Nové Město
q www.fatra.cz

Libuše Niklová byla jednou z nejúspěšnějších 
českých designérek. Její jméno je neodmyslitelně 
spjato s dětskými hračkami. Po řadě gumových 
figurek a originálních designových zvířátek 
s varhánkovým trupem, které navrhla v 60. letech, 
přišla na počátku 70. let s novou koncepcí hraček, 
které mohou zároveň sloužit jako dětský sedací 
nábytek. Velká barevná nafukovací zvířata byla 
navržena tak, aby si na ně děti mohly bezpečně 
sedat a odpočívat či skotačit, aniž by hrozilo, že 
spadnou. Jejich řešení si designérka nechala 
patentovat. Nejznámějšími jsou červený buvol, 
žlutá žirafa a modrý slon, těšící se i dnes velké 
oblibě. Nafukovací hračky Libuše Niklové, které 
dodnes vyrábí česká společnost Fatra, lze bez 
nadsázky zařadit mezi ikony českého designu.

Hračky Libuše Niklové
1972

Foto © Fatra
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Nuselský most
y  Metro C – stanice Vyšehrad

Kdysi most Klementa Gottwalda, dnes Nuselský, byl 
otevřen 25. února 1973. Most je dlouhý 485 metrů, 
široký 26 metrů a jeho nejvyšší bod nad terénem 
je ve výšce 43 metrů. Jeho stavba trvala pouhých 
6 let. Most překlenul Nuselské údolí a vytvořil 
důležitou dopravní tepnu, která je součástí pražské 
severojižní magistrály.

První studie překlenutí Nuselského údolí se objevily 
již na počátku 20. století – například futuristická 
vize, kdy mostní pilíře nahradily třináctipatrové 
obytné domy. Realizaci jiného návrhu z 30. let 
překazila druhá světová válka. O přemostění údolí 
se tak finálně rozhodlo až v roce 1960. Samotná 
stavba probíhala unikátním způsobem - stavělo 
se postupně z obou stran předpolí, až se obě 
části mostu spojily uprostřed. Most zahrnuje 
tubus, ve kterém jezdí vlaky metra, po povrchu pak 
automobily v šesti jízdních pruzích.

Přezdívku „most sebevrahů“ si stavba vysloužila 
kvůli zhruba 300 lidem, kteří zde svůj život ukončili 
skokem do Nuselského údolí. (V současné době 
nainstalované ocelové zábrany skok z mostu 
prakticky znemožňují.) V roce 2011 byla v parku 
Folimanka pod Nuselským mostem umístěna 
socha českého umělce Krištofa Kintery jako 
památka těch, kteří zde ukončili svůj život. Socha 
s názvem „Z vlastního rozhodnutí“ má podobu 
pouliční lampy svítící k nebi.

Nuselský most
1973

Hotel InterContinental Prague
q  Pařížská 30, Praha 1 – Staré Město
w www.icprague.com

Nepřehlédnutelný komplex luxusního hotelu 
InterContinental na konci Pařížské třídy vždy budil 
silné emoce. Betonová budova ostře kontrastuje 
s okolní zástavbou secesních a historizujících 
domů. Hotel byl projektován v duchu brutalismu 
a působí velmi stroze. Nerovnoměrný betonový 
komplex se skládá z několika částí obvykle 
kvádrového tvaru; fasáda je doplněna keramickým 
obkladem v několika svislých pruzích, který ji dělí 
do menších celků.

Z architektonického hlediska se jedná o ceněnou 
stavbu. Architekti Karel Filsak a Karel Bubeníček 
se inspirovali soudobými zahraničními trendy. 
Výjimečné jsou i okolnosti jeho vzniku – jedná 
se zřejmě o první pražskou stavbu amerického 
investora, společnosti PanAm, která vlastnila i síť 
hotelů InterContinental.

Po dlouhá léta si InterContinental držel pozici 
nejluxusnějšího pražského hotelu. Exkluzivitě 
lokality odpovídalo i vnitřní vybavení s cennou 
kolekcí děl předních českých výtvarníků. Vyhlášená 
restaurace Zlatá Praha umístěná v nejvyšším patře 
hotelu dodnes nabízí unikátní výhled na pražské 
střechy a věže. Prezidentské apartmá hostilo 
řadu významných hostů. Mezi nimi byl i Michael 
Jackson, který v Praze roku 1996 odstartoval své 
poslední celosvětové turné.

Hotel InterContinental
1974

Vlevo: Stavba Nuselského mostu, jaro 1969, vpravo: Nuselský most, léto 1969 Foto © ČTK/Krejčí Bedřich

Foto © Archiv hotelu InterContinental Prague

Night Club v 9. patře hotelu, 70. léta
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Obchodní dům Kotva
q  náměstí Republiky 8, Praha 1 – Nové Město
w www.od-kotva.cz
Obchodní dům My
q  Národní třída 63/26, Praha 1 – Staré Město
w www.mystores.cz

Obchodní dům Kotva patří k ikonickým stavbám 
českého brutalismu. Byl postaven mezi lety 
1970 a 1975 podle návrhu Věry a Vladimíra 
Machoninových. Specifický půdorys tvoří 
šestihrany připomínající včelí plástev. Pětipatrová 
budova představuje jakousi geometrickou 
skládačku, která rozčleňuje obrovskou hmotu 
stavby. Stavbu realizovala švédská firma SIAB, což 
bylo v té době v Československu velmi neobvyklé. 
Architekti nebyli kvůli svým politickým postojům na 
slavnostní zahájení pozváni.

Další pražský obchodní dům Máj (dnes My) byl 
otevřen jen o pár měsíců později, 21. dubna 1975. 
Stavbu navrhli renomovaní architekti John Eisler, 
Miroslav Masák a Martin Rajniš. Ani oni nepatřili 
k oblíbencům komunistického režimu – stavba 
však byla vysoce hodnocena zahraničními 
odborníky, a to hlavně díky své high-tech 
architektuře inspirované stavbou Centre Georges 
Pompidou v Paříži. Novinkou byla odhalená barevná 
potrubí vzduchotechniky na stropech, zásadní 
byly i neofunkcionalistické prvky jako tenký plášť, 
pásová okna nebo skleněné plochy. V roce 2006 
byla budova prohlášena za kulturní památku.

Obchodní domy Kotva a Máj
1975

w www.oldrichhlavsa.cz

Oldřich Hlavsa (1909-1995) byl významný český 
knižní grafik a typograf, který měl rozhodující 
vliv na český grafický design druhé poloviny 
20. století. V tomto oboru pracoval přes šedesát 
let a množstvím upravených knižních titulů, jejichž 
počet dosahuje okolo dvou tisíců, zformoval 
výrazně nové vizuální a významové hodnoty písma 
a zásadně ovlivnil pohled na ideovou a výtvarnou 
koncepci knihy. Jeho jméno je dodnes mezinárodně 
uznávaným pojmem v oblasti typografie, grafiky 
i knižního designu.

Centrem Hlavsova výtvarného zájmu byla kniha. 
Považoval ji za komunikační prostředek, svébytné 
umělecké dílo, které spojuje dohromady myšlenky, 
estetický vjem a vyžaduje čtenářovu participaci. 
Typografie představuje Hlavsův výtvarný základ 
a nejdůležitější konstrukční prvek, který staví na 
roveň obrazu a ilustraci. Dnes rozlišujeme mezi 
grafikem (nebo také grafickým designérem) 
a tvůrcem fontů - typografem, ale Hlavsa sám sebe 
vnímal jako typografa a vždy se tak označoval, 
přestože sám nikdy žádné vlastní písmo nevytvořil.

Za jeho opus magnum je považováno třídílné dílo 
Typographia, jehož první svazek vyšel v roce 1976 
s podtitulem „Písmo, ilustrace, kniha“ a v němž 
Hlavsa shrnul své zkušenosti s klasickými písmy 
knihtisku a vzdal hold historii a hodnotám 500 let 
knižního vývoje.

Oldřich Hlavsa: Typographia 1
1976

© OD Kotva OD Máj © www.a489.cz
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Otevření obchodního domu Máj 
v roce 1975 © ČTK/Kruliš Jiří 

© ČTK/Khol Pavel
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„Kachlíkárna“
q  Bartolomějská 7, Praha 1 – Staré Město
Knihovna Václava Havla
q  Ostrovní 13, Praha 1 – Nové Město
w www.vaclavhavel-library.org

Obdobím normalizace se nazývá časový úsek mezi 
příchodem armád Varšavské smlouvy v roce 1968 
(str. 60) a Sametovou revolucí v r. 1989 (str. 82). 
Normalizaci charakterizovala řada represivních 
opatření komunistického režimu – znovuzavedení 
cenzury, stranické čistky, zabránění ve studiu či 
propouštění nepohodlných osob ze zaměstnání, 
vše zdůvodněno potřebou „normalizace poměrů“. 
Nástrojem upevnění moci byla především Státní 
bezpečnost (politická policie), jejímž sídlem byla 
nechvalně známá budova v Bartolomějské ulici č. 7 
přezdívaná „kachlíkárna“, kde se mj. odehrávaly 
výslechy.

V roce 1977 skupina disidentů kolem Václava 
Havla vydala dokument nazvaný Prohlášení Charty 
77. Ten kritizoval čs. státní moc za porušování 
lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se 
ČSSR zavázala podpisem Helsinského protokolu. 
Charta 77 byla volné společenství lidí, které 
spojovala vůle zasadit se o dodržování lidských 
práv v Československu i jinde. Dokument podepsaly 
stovky významných osobností i řadových občanů. 
Signatáři byli režimem tvrdě pronásledováni. Po 
brutálním výslechu zemřel i jeden z prvních mluvčích 
Charty 77, profesor Jan Patočka. Činnost Charty 77 
byla oficiálně ukončena po pádu režimu v roce 1992.

Charta 77
1977

První nápad vybudovat podzemní dráhy v Praze 
vznikl již v r. 1898 v souvislosti s rozsáhlou asanací 
Josefova a Starého Města. Konkrétní kroky 
k uskutečnění tohoto nápadu však byly učiněny až 
v 60. letech 20. století, kdy Praze hrozil neustálý 
dopravní kolaps.

Ačkoliv nejstarší trasou pražského metra je linka C 
otevřená v roce 1974, tehdy pouze z Florence 
na Kačerov, nejproslulejším se stal první úsek 
trasy A mezi Dejvickou a náměstím Míru otevřený 
o 4 roky později. Nápadité řešení interiérů, 
které celkovým barevným laděním a použitým 
materiálem působí velmi elegantně, tyto stanice 
zařadilo mezi nejkrásnější v Evropě.

Stanice jsou obloženy hliníkovými výlisky ve tvaru 
konvexních a konkávních čoček, které navrhl hlavní 
architekt pražského metra Jaroslav Otruba. Ty 
zde neplní funkci pouze estetickou, ale rovněž 
praktickou – mají za úkol tlumit zvukové vlny, které 
vydávají těžké podvozky vlakových souprav (více 
viz str. 75). Stavba trasy A začala 1. července 1971 
a provoz zde byl zahájen 12. srpna 1978.

Pro pražské metro bylo navíc navrženo speciální 
písmo nazvané Metron, které se pak použilo nejen 
v názvech stanic, ale také pro jeho informační 
systém.

Metro A – první úsek
1978
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Palác ČKD (obchod New Yorker)
q  Na Můstku 9, Praha 1 – Staré Město

Postmoderní Dům Na Můstku / budova ČKD byl 
realizován v letech 1977- 83 podle návrhu architektů 
Jana Šrámka a Aleny Šrámkové a patří mezi nej-
významnější stavby české poválečné architektury. 
Multifunkční dům byl konstrukčně řešen jako oce-
lový skelet posazený na železobetonovém stropu 
metra, navazující na podchod a vestibul stanice 
Můstek. Jedná se o velmi strohou stavbu, která 
nese spoustu netypických hravých prvků, například 
okna vystupující před fasádu, prosklené nároží, 
převislé horní patro i obří skleněné hodiny.

V domě byla původně tři podlaží kanceláří ČKD, 
výrobce tramvají, i luxusní restaurace Modrá 
terasa umístěná na střeše objektu. Po krachu ČKD 
objekt postupně chátral. V roce 2002 jej odkoupila 
sesterská společnost německého módního domu 
New Yorker a o rekonstrukci požádala původní 
architektku Alenu Šrámkovou. Dnes slouží obchodu 
přízemí a dvě patra, která jsou propojena výraznými 
ústředními eskalátory. Ve dvou horních podlažích 
jsou administrativní prostory.

Architektka Alena Šrámková je výraznou osobností 
české architektury a spoluautorkou řady význam-
ných staveb ve stylu postmoderny. Vedle zmíněné-
ho Paláce ČKD navrhla například odbavovací halu 
a vestibul Hlavního nádraží v Praze.

Budova ČKD – perla pražské postmoderny
1979

Lennonova zeď
q  Velkopřevorské náměstí, Praha 1 – Malá Strana

Pestrobarevně pomalovaná zeď, která symbolizuje 
hrob Johna Lennona, frontmana legendárních 
Beatles, stojí na Velkopřevorském náměstí na 
Malé Straně. Toto místo, povinná zastávka většiny 
turistů, kteří do této malebné čtvrti zamíří, je 
symbolicky spojeno s mírumilovným odporem vůči 
násilí a nespravedlnosti kdekoli na světě.

John Lennon se stal obětí atentátu v New Yorku 
8. prosince 1980. Bezprostředně poté začali lidé 
na zeď malovat graffiti připomínající jeho život 
a myšlenky. K tomuto spontánně vytvořenému 
pietnímu místu postupně začaly proudit desítky 
a stovky lidí, kteří zde pokládali květiny či zapalovali 
svíčky. Komunistický režim v tom viděl nežádoucí 
rebelii, a proto byly texty vyjadřující touhu po 
svobodě a míru mnohokrát zabíleny. Lidé je ovšem 
obratem na zeď opět dopsali.

Dodnes se toto místo den ode dne proměňuje 
novými texty a malbami. Díky shovívavým 
majitelům zdi, řádu Maltézských rytířů, zde každý 
může zanechat svůj vzkaz, pochopitelně na téma 
lásky a míru. Původní malba s portrétem Johna 
Lennona je již nenávratně ztracena pod desítkami 
nánosů barev. Během své návštěvy Prahy v prosinci 
2003 si zeď prohlédla také Lennonova žena Yoko 
Ono. Přidala sem svůj podpis a úryvek z textu jedné 
Lennonovy písně: „War is over! If you want it“.

Lennonova zeď
1980

© Autor VitVit - vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=49197841

Budova ČKD, srpen 1983 © ČTK/Slavík Herbert
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Kongresové centrum Praha 
Prague Congress Centre
q  5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle
w www.kcp.cz

Pro jedny symbol totality a megalomanství reálné-
ho socialismu, pro druhé budova, jakou má každá 
metropole. Jedna z největších staveb svého druhu 
v Evropě vyrostla nedaleko někdejšího mostu Kle-
menta Gottwalda (dnešní Nuselský most, str. 66) na 
přání komunistické vlády.

Neofunkcionalistická budova monobloku na 
půdorysu nepravidelného sedmiúhelníku měla být 
výkladní skříní režimu a tuto funkci plnila až do 
roku 1989. Vedle stranických a jiných politických 
setkání se v paláci konaly běžné kulturní akce (např. 
divadelní představení či rockové festivaly). Po roce 
1989 je vystřídaly mezinárodní kulturní události 
a kongresy, například summit NATO.

V objektu, který se v roce 1995 přejmenoval na Kon-
gresové centrum Praha, je dnes 8 sálů s kapacitou 
4500 osob. Největší Kongresový sál jich pojme 
téměř 3000 a disponuje vynikající akustikou. Bu-
dova má vlastní zdravotnické středisko, restauraci, 
podzemní parkoviště, přistavěný hotel a dokonce 
i hasičskou jednotku. Nově bude k paláci dostavěn 
výstavní prostor a úpravou projdou i rozsáhlé ven-
kovní plochy. Venkovní terasa směřující k Nuselské-
mu údolí nabízí působivý panoramatický výhled na 
Prahu, od Hradčan a Vyšehradu přes Karlov a Nusle 
až na Žižkov.

Palác kultury (Kongresové centrum Praha)
1981

y  stanice metra Hradčanská, Malostranská, 
Staroměstská, Můstek, Muzeum, Náměstí Míru, 
Jiřího z Poděbrad, Flora.

Interiéry sedmi prvních stanic trasy A pražského 
metra jsou považovány za jedny z nejkrásnějších 
a nejfotogeničtějších v Evropě. Za jejich 
vzhledem stojí architekt Jaroslav Otruba, autor 
geometrických obkladů inspirovaných op-artem, 
a grafik Jiří Rathouský, který navrhl unikátní 
barevnost stěn jednotlivých stanic. Většina z nich 
je obložena hliníkovými výlisky ve tvaru konvexních 
a konkávních čoček (lidově přezdívaných „prsa“ 
a „antiprsa“), jejichž střídání mělo tříštit zvukové 
vlny vydávané těžkými podvozky původních 
sovětských vlakových souprav.

Barvy obkladů se v každé stanici liší podle 
symboliky spojené s daným místem. Sjednocuje je 
pouze linie obkladů vyvedená v barvě champagne, 
která je ve střední části stěny každé stanice 
doplněna barevnými pruhy ve třech odstínech 
základní barvy. Barevnost stanic měla cestujícím 
připomínat, že část trasy A vede pod historicky 
významnými lokalitami. Tak třeba zlatá barva ve 
stanici Hradčanská symbolizuje nedaleký Pražský 
hrad, sídlo českých králů, zelená na Malostranské 
připomíná zahrady, které se nacházejí v jejím okolí, 
hnědá ve stanici Muzeum zase zdi městského 
opevnění, které na tomto místě kdysi stávalo.

Hliníkové obklady 
metra A

1982
Foto © Kongresové centrum Praha

© David Pereiras / Shutterstock.com
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Nová scéna Národního divadla
q  Národní 1393/4, Praha 1 – Nové Město
w www.narodni-divadlo.cz

Brutalistická budova Nové scény Národního divadla 
pochází z dílny architekta Karla Pragera. Připomíná 
skleněný krystal a kontrastuje s vedle stojící histo-
rickou budovou Národního divadla. Ve své době se 
jednalo o první objekt se skleněnou fasádou u nás. 
Ta je osazena neuvěřitelnými 4306 ručně foukanými 
dutými skleněnými prvky, každý o váze 25 kg.

Budova, suverénně rozbíjející novorenesanční ústí 
Národní třídy, má tvar „U“ a dělí se na dvě části. 
Střed a křídlo přiléhají k baroknímu klášteru trans-
parentním hladkým pláštěm z determálního skla.

Druhé křídlo se zvedá od ulice na masivních pilířích, 
mezi kterými se otevírá volný průchod na divadelní 
piazzetu, dnes náměstí Václava Havla. Jeho zko-
sené stěny jsou obloženy skleněnými tvarovkami 
podle návrhu slavného českého skláře Stanislava 
Libenského. Tvarovky nesoucí různé profily skládají 
mohutný reliéf a celá stavba se tak vlastně mění 
ve svébytnou plastiku. Skla plní nejen estetický 
účel, ale například významně snižují v budově hluk 
z rušné ulice.

V interiéru převládá modrozelený mramor a šedá 
barva. Velkorysé řešení vnitřních prostor umožnilo 
umístit do třetího patra divadelní kavárnu NONA, 
ze které se naskýtá prosklenými stěnami skvostný 
výhled na Národní třídu.

Nová scéna – skleněný masiv
1983

w www.zemefilmu.cz

Jeden z nejúspěšnějších filmů světově uznávaného 
českého režiséra Miloše Formana, oceněný osmi 
Oscary, pojednává o fiktivním sváru mezi geniálním 
skladatelem Wolfgangem Amadeem Mozartem 
a jeho rivalem Antoniem Salierim. Forman, který 
žije od roku 1968 v USA, natočil Amadea podle 
scénáře anglického dramatika Petera Shaffera. 
Všechny klíčové scény se natáčely v Praze od ledna 
do července 1983, ovšem za přísného dohledu Stát-
ní bezpečnosti a komunistických pohlavárů.

Na filmu se podílela řada českých umělců: kame-
raman Miroslav Ondříček, architekt Karel Černý 
a výtvarník kostýmů Theodor Pištěk, který později 
navrhl i současné uniformy Hradní stráže Pražské-
ho hradu. Autorem uhrančivého filmového plakátů 
se stal český výtvarník Petr Sís, pozdější autor řady 
oceňovaných dětských knih.

Pro film byly zásadní scény natočené ve Stavov-
ském divadle, kde Forman zrekonstruoval světovou 
premiéru Dona Giovanniho, kterou zde roku 1787 
Mozart osobně dirigoval. Tom Hulce, představitel 
Mozarta, se před natáčením věnoval intenzivnímu 
tréninku hry na klavír, aby jeho hraní vypadalo do-
statečně věrohodně, ale především před kamerou 
bravurně ztvárnil Mozartovu roztěkanou, rozpusti-
lou a geniální osobnost. Opomenout nelze ani roli 
Salieriho v sugestivním podání F. Murray Abrahama, 
který ztělesnil Mozartova největšího obdivovatele 
i nepřítele v jednom.

Amadeus
1984

©
 V

itV
it,

 C
C 

BY
-S

A 
4.

0,
 W

ik
im

ed
ia

Lustr Pavla Hlavy uprostřed schodište

Foto © Národní divadlo

Schodiště, Nová scéna
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Lanová dráha na Petřín
q  50°4′56,76″ s. š., 14°24′1,15″ v. d.
w www.dpp.cz

Pozemní lanová dráha na vrch Petřín, který je 
spolu s rozhlednou oblíbeným turistickým cílem, 
se poprvé rozjela již v roce 1891. Její provoz byl 
dvakrát nadlouho přerušen, poprvé v roce 1916 
v souvislosti s 1. světovou válkou, podruhé v roce 
1965, kdy byla trať zničena rozsáhlým sesuvem 
půdy na Petříně. Uplynuly dvě dekády, než byl v 
roce 1985 provoz definitivně obnoven. Zároveň byla 
lanovka začleněna do systému pražské MHD.

Původní pohon na vodní převahu, kdy se do horního 
vozu lanovky načerpalo tolik vody, aby došlo 
k převážení a vytažení vozu z dolní stanice, byl roku 
roku 1932 změněn na elektrický. Ten lanovou dráhu 
pohání dodnes.

Lanovka propojuje Malou Stranu s Petřínem a je 
velmi využívaná a oblíbená jak mezi tuzemskými 
tak zahraničními návštěvníky. Samotná jízda 
lanovkou na 510 metrů dlouhé trase Újezd – 

Nebozízek – Petřín totiž poskytuje krásný výhled 
na město i Pražský hrad. Lanovka překonává výšku 
130 m a jezdí rychlostí 4 m/s.

Obnovení lanové dráhy na Petřín
1985

Pamětní deska
q  ul. Bořivojova 104, Praha 3 – Žižkov
Památník
q  u zastávky tramvaje Lipanská (ul. Seifertova)

Jaroslav Seifert (1901–1986), jeden 
z nejoblíbenějsích českých básníků a nositel 
Nobelovy ceny za literaturu, svou tvorbou 
oslovil generace Čechů. Úctu si však získal i pro 
své občanské postoje, kvůli nimž se dostal do 
konfliktu s komunistickým režimem.

Rodák z dělnického Žižkova svou literární 
dráhu zahájil jako autor proletářské poezie. 
Z komunistické strany byl záhy vyloučen a jeho 
rozchod s komunismem se prohloubil v 50. letech, 
kdy kritizoval věznění režimu nepohodlných 
autorů. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 
(str. 70). Po řadu let nemohl publikovat, avšak jeho 
dílo se mezi lidmi šířilo samizdatově. Když v roce 
1984 obdržel Nobelovu cenu, oficiální média 
tento fakt jen stroze okomentovala. Po Seifertově 
smrti v roce 1986 režim ve snaze přivlastnit si 
oblíbeného básníka uspořádal pompézní státní 
pohřeb, ale z příprav vyloučil básníkovu rodinu; 
soukromý církevní obřad pak proběhl pod 
bedlivým dohledem Státní bezpečnosti.

Charakter Seifertovy poezie se postupně měnil. 
Z optimistického, hravého lyrika okouzleného 
životem (Na vlnách TSF) a píšícího pravidelným 
veršem se vyvinul básník hluboké reflexe a volných 

strof, v nichž převládá melancholie (Halleyova 
kometa). Láska k ženě však zůstává motivem, 
který se vine celou jeho tvorbou.

Jaroslav Seifert – básník, který se nedal
1986

© Archiv Dopravního podniku hlavního města Prahy

Počitadlo lásky, Na vlnách TSF, 1925

Jaroslav Seifert, r. 1984 © ČTK
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w www.prague.eu/pivo

Konec osmdesátých let se v Československu 
vlekl v bizarní atmosféře pozdně komunistického 
bezčasí. V Sovětském svazu poměry tály díky 
Michailu Gorbačovovi, uvolnění bylo patrné 
i v dalších zemích východní Evropy, komunismus 
byl v posledním tažení. V budoucnost režimu již 
nikdo nevěřil, ale vládnoucí garnitura nevykazovala 
jakékoli známky ochoty uvolnit místo či umožnit 
změnu k lepšímu. Většina českého národa se tedy 
uchýlila tam, kde mohla v klidu a relativní svobodě 
diskutovat o situaci a čekat na zlepšení poměrů – 
do hospody.

V české společnosti má hospoda historicky 
nezastupitelné místo. Tento veřejný prostor 
odedávna sloužil nejen jako místo pro konzumaci 
(především) piva, ale i jako místo pro výměnu 
názorů a úkryt před vnějším, nepřátelským světem. 
Hospodská scéna je iniciátorem děje nejslavnějšího 
českého románu, Osudů dobrého vojáka Švejka 
za světové války od Jaroslava Haška; pomník jí 
ve svém díle postavil i další významný prozaik, 
Bohumil Hrabal. V zakouřeném vzduchu městských 
i vesnických hospod se koncem osmdesátých let 
debatovalo, nadávalo, snilo i mlčelo. Na čepu bylo 
zpravidla jediné pivo, jídelní lístek kromě guláše 
nabízel ještě utopence, zavináče a nakládaný 
hermelín, ženy byly tolerovány pouze coby 
doprovod mužů a v televizi běžel fotbal. Dva roky do 
listopadu 1989 se tu daly přečkat.

Fenomén české hospody
1987

w www.garageband.cz 

Osmdesátá léta byla v Československu obdobím 
skomírajícího komunistického režimu, jehož konec 
stále nepřicházel. Z moře šedi, marasmu a otrá-
venosti však vyčnívalo několik ostrůvků radosti 
a vnitřní svobody. Jeden z těch největších měl 
jméno Garáž.

Pozice rockových kapel v 80. letech nebyla nijak 
růžová – programy hudebních klubů byly pod kon-
trolou činovníků, kteří ručili za jejich ideologickou 
nezávadnost. Zákaz činnosti tak mohl postihnout 
kohokoli, a to zejména poté, co ve stranickém 
tisku vyšel hanopis s titulem Nová vlna se starým 
obsahem, v němž autor vybízel kulturní pracovníky 
k ostražitosti vůči „dekadenci a nihilismu“ západní-
ho punk rocku a nové vlny.

Přímočarý, ledabylý rock Garáže se však žádnými 
trendy neřídil. Její jedinečnost zosobňoval cha-
rismatický frontman Tony Ducháček. Jeho nedbale 
suverénní zpěv, nonšalantní image žižkovského 
playboye a svébytné texty protkané narážkami na 
americkou popkulturu způsobovaly, že Garáž mezi 
ostatními českými kapelami své doby vyčnívala 
jako zjevení odjinud – ze svobodnějšího, pestřejší-
ho, nekonečně více cool světa.

V roce 1988 Garáž na kazetě vydala svou první 
oficiální nahrávku. První LP shrnující její tvorbu 
z 80. let pak mohlo vyjít až v roce 1990 pod názvem 
The Best of Garáž. Dnes kapela vystupuje pod 
názvem Garage and Tony Ducháček.

Tony Ducháček a Garáž
1988

Album The Best of Garáž, 1990 © Michal Cihlář.

Zahrádka restaurace U Pinkasů, léto 1967

Současná verze hospodské klasiky, foto Honza Zima © Lokál, Ambiente
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Památník 17. listopadu
q  Národní 16, Praha 1 – Nové Město

Na rušné Národní třídě neunikne pozornosti 
kolemjdoucích pamětní deska umístěná na barokní 
fasádě. Vztyčené dlaně a datum 17. 11. 1989 
připomínají události označované jako počátek tzv. 
Sametové revoluce. Ač v roce 1989 perestrojka 
proklamovaná Michailem Gorbačovem uvolnila 
poměry v Sovětském svazu a Berlínská zeď padla, 
v Československu se konzervativní komunisté 
snažili udržet u moci za každou cenu. Stále tvrdě 
trestali projevy občanské nespokojenosti a odmítali 
jakoukoli diskusi.

Demonstrace vysokoškoláků v pátek 17. listopadu 
měla původně připomenout násilné uzavření čes-
kých vysokých škol v době nacistické okupace, ne-
plánovaně se však proměnila v pokojnou manifesta-
ci proti mocenské garnituře. Ve večerních hodinách 
uprostřed Národní třídy však ozbrojené speciální 
jednotky policie demonstranty obklíčily a brutálně 
je zbily. Pohár trpělivosti tím definitivně přetekl. 
Následovala studentská stávka, masové demonst-
race i stávka generální – za studenty se postupně 
postavila většina národa. Vzniklo Občanské fórum 
jako nekomunistická politická platforma. Rezolutně 
byly odmítnuty pouhé kosmetické úpravy komuni-
stického režimu. Neuvěřitelné se stalo realitou – 
29. prosince 1989 byl do čela prezidentského úřadu 
Československé republiky zvolen Václav Havel jako 
nejlepší záruka demokratických změn.

17. listopad 1989 – začátek sametové revoluce
1989

© ČTK

Foto © ČTK/Šimánek Vít © ČTK/Krumphanzl Michal

17. 11. 1989, © Tomki Němec



84 85

Quo vadis
q   Velvyslanectvi Spolkové republiky Německo 

Vlašská 19, Praha 1 – Malá Strana

David Černý (nar. 1967) je jedním z nejznámějších 
současných českých umělců a dlouhodobý enfant 
terrible české výtvarné scény. Vytváří nejčastěji 
figurální sochy, v nichž reflektuje aktuální 
společenská témata. Černého dílo často vyvolává 
na jedné straně pobouření, na druhé nadšení, ale 
vždy diskusi.

První větší veřejný ohlas Černému přinesla 
socha kráčejícího trabantu nazvaná Quo vadis, 
symbolizující hromadný exodus tísíců obyvatel 
NDR do západního Německa přes velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo v Praze během 
léta a podzimu 1989. V roce 1990 byla plastika 
vystavena na Staroměstském náměstí. Její 
bronzový odlitek byl v roce 2001 natrvalo umístěn 
v zahradě velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo na Malé Straně.

Černý je autorem i dalších provokativních děl. Jeho 
Miminka jsou od roku 2001 součástí Žižkovského 
televizního vysílače (str. 86), dvě jsou k vidění také 
v parku u Muzea Kampa. Na Starém Městě překvapí 
kolemjdoucí Visatec (1996), v pasáži paláce 
Lucerna pro změnu Kůň (1999, viz str. 8). Na Malé 
Straně zdobí Hergetovu cihelnu pohyblivá fontána 
Čůrající postavy, na prostranství za obchodním 
centrem Quadrio zase budí pozornost kinetická 
hlava Franze Kafky.

Quo vadis – kráčející trabant
1990

Stroj času
q  Nábřeží Edvarda Beneše, Praha 7 – Holešovice

Kinetický sochařský objekt českého sochaře 
Vratislava Karla Nováka stojí od roku 1991 na místě 
bývalého Stalinova pomníku na Letné (viz str. 54) 
a je jedním z novodobých symbolů města. Jeho 
původní název je Stroj času, ale obecně je znám 
jako Metronom. Symbolizuje nezastavitelné plynutí 
času, svým umístěním varuje před opakováním 
tragédií minulosti, připomíná pád idolů a svým 
způsobem představuje novodobý protějšek 
Staroměstského orloje.

Plošina na jižním okraji Letenských sadů, na níž 
je metronom usazen, je dnes oblíbeným cílem 
místních i návštěvníků Prahy, kteří sem míří hlavně 
za výhledem na historické centrum a řeku Vltavu 
s jejími mosty. Metronom je také vyhledávaným 
místem skateboardistů, kteří na zdejší hladké 
dlažbě rádi pilují své triky.

Letenské sady a zejména přilehlá Letenská pláň 
byly vždy důležitým shromažďovacím, zábavním 
a rekreačním místem, na němž se odehrávaly 
některé významné historické události, např. největší 
demonstrace proti komunistické diktatuře na 
sklonku roku 1989. Dnes se na Letné koná řada 
akcí a festivalů, např. festival nového cirkusu Letní 
Letná. Prostor v soklu pod Metronomem každé léto 
hostí sezonní kulturní centrum Containall Stalin.

Stroj času – Metronom
1991

© David Černý

Němečtí uprchlíci, velvyslanectví SRN v Praze, 
listopad 1989 © ČTK/PICTURE ALLIANCE/SVEN SIMON
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Tower Park
q  Mahlerovy sady 1, Praha 3 – Žižkov
w www.towerpark.cz

Žižkovský televizní vysílač je novodobou dominan-
tou Prahy. Stavba započala na sklonku komunistic-
kého režimu, dokončena však byla až v demokracii. 
Svébytná estetika, poněkud bezohledně prosa-
zená a realizovaná stavba, při níž byly poškozeny 
náhrobky místního židovského hřbitova, i nepře-
hlédnutelné umístění v pražském panoramatu činí 
ze žižkovské věže jednu z nejkontroverznějších 
pražských staveb, která má své vášnivé odpůrce, 
ale i fanoušky.

Třísloupová konstrukce připomínající startující 
raketu je dílem architekta Václava Aulického. Cel-
ková výška vysílače i s anténním nástavcem je 216 
metrů; na třech tubusech jsou pak zavěšeny celkem 
tři kabiny s trojramenným půdorysem; v nichž jsou 
umístěny (počítáno zdola) restaurace, vyhlídková 
kabina a veřejnosti nepřístupné zázemí s vysílací 
technikou. Přímo nad restaurací je od roku 2012 
umístěno apartmá exkluzivního „jednopokojového 
hotelu“.

Ikonickou součástí vzhledu vysílače je i sochařská 
výzdoba z dílny výtvarníka Davida Černého (také 
str. 84), která byla na věž umístěna až v roce 2000. 
Obrovská laminátová miminka, která bez ohledu na 
gravitaci lezou po tubusech věže nahoru a dolů, se 
vzpírají jednoznačné interpretaci, o to více však při 
pohledu na věž fascinují.

1918  Tomáš Garrigue Masaryk, první 
československý prezident

1919 František Kupka: Kosmické jaro – Stvoření

1920  Jože Plečnik – Jižní zahrady Pražského 
hradu

1921  Palác Lucerna

1922  Hračky Ladislava Sutnara

1923  Legiobanka

1924  Palác Adria

1925  Osvobozené divadlo

1926  Edisonova transformační stanice

1927  Praga Alfa 6

1928  Veletržní palác, Národní galerie v Praze

1929  Chrám sv. archanděla Michaela na Petříně

1930  Müllerova vila

1931  Zoologická zahrada hl. m. Prahy

1932  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

1933  Barrandov Studio

1934  Zdenek Rykr

1935  Budova Elektrických podniků hl. m. Prahy

1936  Zdeněk Pešánek: Ležící torzo

1937  Český surrealismus – Jindřich Štyrský, 
Z mého deníku

1938  Národní památník na Vítkově

1939  Socha Nicholase Wintona a Památník 
rozloučení

1940  Bio Oko

1941  Národní technické muzeum

1942  Krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje

1943  Kamil Lhoták a Skupina 42

1944  film Vůdce daroval Židům město 
a Památník šoa v Pinkasově synagoze

1945  Boje o Prahu

1946  Pražské jaro

1947  Památník Sbratření

1948  Památník obětem komunismu

1949  Betlémská kaple

1950  Pražský motoráček

1951  Bicykl Favorit

1952  Josef Sudek

1953  Pivovar Staropramen

1954  Hotel Jalta

1955  Cesta do pravěku a Karel Zeman

1956  Hotel International

1957  Jak krtek ke kalhotkám přišel

1958  Expo 1958

1959  Laterna magika

1960  Kofola

1961 Prof. Otto Wichterle a jeho „čočkostroj“

1962  Stalinův pomník

1963  Tramvaj Tatra T3

Žižkovský vysílač – raketa s miminky startuje
1992
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1964  Limonádový Joe

1965  Plavecký stadion Podolí

1966  Botas Classic

1967  Divadlo Járy Cimrmana

1968  Pražské jaro 1968 a Československý 
rozhlas

1969 Memento oběti Jana Palacha

1970  Kája Saudek – Muriel a andělé, Muriel 
a oranžová smrt 
Jan Saudek – Osud sestupuje k řece 
a vede dvě děti

1971  Sídliště Jižní Město

1972  Hračky Libuše Niklové

1973  Nuselský most

1974  Hotel InterContinental

1975  Obchodní domy Kotva a Máj

1976  Oldřich Hlavsa: Typographia 1

1977  Charta 77

1978  Metro A – první úsek

1979 Palác ČKD

1980  Lennonova zeď

1981  Palác kultury (Kongresové centrum Praha)

1982  Hliníkové obklady metra A

1983  Nová scéna

1984  Amadeus

1985  Obnovení lanové dráhy na Petřín

1986  Jaroslav Seifert

1987  Fenomén české hospody

1988 Tony Ducháček a Garáž

1989  17. listopad 1989 – začátek sametové 
revoluce

1990  Quo vadis – kráčející trabant

1991  Stroj času – Metronom

1992  Žižkovský televizní vysílač
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