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Obnova Havlíčkových sadů

Grébovka (Havlíãkovy sady) patﬁí mezi nejstar‰í mûstské parky na území Prahy. Jako park
v‰ak zakládána nebyla, tím se stala aÏ poãátkem 20. století.
V 70. letech 19. století se praÏsk˘ velkopodnikatel hrabû Moritz Gröbe rozhodl na tomto místû vybudovat reprezentativní rodinné sídlo, rezidenci ve stylu stﬁedomoﬁské neorenesance. Podaﬁilo se mu to s pomocí proslul˘ch architektÛ a umûlcÛ té doby, jako byli Antonín Barvitius, Josef Schulz, Bohuslav Schnirch a dal‰í.
KdyÏ v‰ak Moritz Gröbe v roce 1891 zemﬁel, pro dûdice bylo obtíÏné nákladnû vybudované
sídlo udrÏovat. Zaãali ho pronajímat a nakonec cel˘ areál v roce 1905 prodali mûstu Královské
Vinohrady. Vinohradská obec pak po nezbytn˘ch úpravách park 16. kvûtna 1906 otevﬁela pro
veﬁejnost jako Havlíãkovy sady.
V roce 1999 hlavní mûsto pﬁedalo Grébovku do péãe mûstské ãásti Praha 2, která se postupnû snaÏí zdevastované objekty opravovat.
len

Program oslav 100. výročí otevření
Havlíčkových sadů pro veřejnost
Úter˘ 16. kvûtna 2006
• 9:00 – 9:40
loutkové pﬁedstavení pro dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol na terase Gröbeho vily
• 10:00 – 10:40
vystoupení klaunÛ s balonky na terase Gröbeho vily
• 13:00 – 18:00
stánek Komwagu s atrakcemi v horní ãásti Havlíãkov˘ch sadÛ
• 13:30; 15:30; 17:30 obﬁí skládaãka v horní ãásti Havlíãkov˘ch sadÛ
• 14:30; 16:30; 17:30 pantomimické dûjiny Grébovky v kruhovém prostoru pﬁed Gröbeho vilou
• 15:00 – 16:30
koncert pod ‰ir˘m nebem v horní ãásti Havlíãkov˘ch sadÛ –
PraÏsk˘ ÏesÈov˘ soubor
• 18:30 – 20:00
komponovan˘ veãer v Gröbeho vile: pﬁedná‰ka zahradního architekta
doc. Jaroslava Horkého o historii Grébovky, koncert dobové hudby
(Kateﬁina Englichová – harfa, Jitka Hosprová – viola, Îofie Vokálková
– flétna)

Proměny Havlíčkových sadů...
Pokraãování ze str. 1
Pavilon je ve velmi ‰patném stavu, kvÛli
ochranû vzácn˘ch fresek v nûm mûstská ãást
opakovanû provedla zabezpeãení objektu
pﬁed devastací, aÈ uÏ poãasím, ãi vandaly.
Mûstská ãást spolu s orgány památkové péãe doufá, Ïe bude moÏné k rekonstrukci pﬁi-

stoupit dﬁíve, neÏ dojde k totální degradaci
objektu. Projekt obnovy je zamûﬁen na odpoãinkové prostﬁedí pro náv‰tûvníky parku
s moÏností poﬁádání v˘stav, kulturních aktivit
apod. V souladu se zadáním památkáﬁÛ se
poãítá i s revitalizací pÛvodní „rÛÏové zahrady“ v pﬁímém sousedství vily i Pavilonu. Obstrukãní kroky zmínûného obãanského sdruÏení jsou nekonstruktivní, na rozdíl od obãanského sdruÏení Grébovka s mûstskou ãástí
nekomunikuje a nepﬁichází ani s kritick˘mi,
ani vstﬁícn˘mi podnûty.
Právû je v bûhu soutûÏ na studii obnovy sadÛ. Jaké jsou pﬁedstavy mûstské
ãásti o tom, jak by mûl park v budoucnu
zhruba vypadat?
Architektonická soutûÏ spûje ke svému závûru, z ní by mûlo vyjít vítûzné ﬁe‰ení budoucí

obnovy parku a její etapizace. V kaÏdém pﬁípadû pÛjde o revitalizaci zelenû, ale i o ﬁe‰ení parkov˘ch cest, osvûtlení, záchranu typick˘ch prvkÛ, které hrabû Gröbe a jeho architekti do tehdy soukromé zahrady zakomponovali (stavby v podobû paﬁezÛ, koﬁenÛ, jezírek,
aj.), to v‰e v souladu s pﬁedstavami orgánÛ
památkové péãe a péãe
o Ïivotní prostﬁedí. Zadání soutûÏe uvádí i poÏadavek návrhu náhradního
umístûní dûtského hﬁi‰tû
v dolní ãásti parku. Podmínkou soutûÏe je i to,
Ïe vítûz ve fázi projektování pﬁedstaví své návrhy pﬁi veﬁejné diskusi.
Leto‰ní rok je rokem
mnoha kulat˘ch vinohradsk˘ch v˘roãí: pﬁedání Havlíãkov˘ch sadÛ
veﬁejnosti, zahájení provozu prvního vinohradského tunelu, mnohem
dﬁíve zakládání vinic za
vlády Karla IV. Jak chce Praha 2 v‰echny
tyto historické události pﬁipomenout?
Mûstská ãást chce 16. kvûtna pﬁipomenout
sté v˘roãí otevﬁení sadÛ pro veﬁejnost. 19.
záﬁí pak poãítá s pﬁipomenutím 135. v˘roãí
zahájení provozu zmínûného tunelu, odkud
se vyruban˘ materiál vozil do oblasti sadÛ
k modelování terénu pod vilou a okolo ní,
135. v˘roãí dobudování vily a 650. v˘roãí rozhodnutí Karla IV. k budování vinohradÛ v ãesk˘ch zemích, mj. i v Praze. Obû akce by mûly probûhnout ãásteãnû v parku, ãásteãnû ve
vile, záﬁijová za pﬁedpokládané úãasti âesk˘ch drah, a. s. – uvaÏuje se dokonce o zopakování historicky první jízdy tunelem. Na
záﬁijové oslavy pak navazuje leto‰ní Vinohradské vinobraní a jeho tradiãní program.
Text: len, foto: MBr

JAK TO VIDÍ ČTENÁŘI
„Mûnící se tváﬁ Grébovky vnímám pozitivnû. Ale: dûtské hﬁi‰tû, které jste nechali na
léto rozorat, je ostudou celého Úﬁadu Mâ
Praha 2! Rekonstrukci by potﬁebovaly b˘valé
jesle. Líbí se mi, Ïe zde pÛsobí bezpeãnostní
agentura. Procházky mûstsk˘ch stráÏníkÛ po
parku se jeví v tomto pﬁípadû jako zbyteãné,
aÏ trapné. Jejich velitel asi neví, Ïe mají chránit obãany v ulicích a ne obtûÏovat staré babiãky pﬁi venãení psÛ. Co se t˘ká zelenû
v parku, staãila by intenzivní údrÏba,“ napsal
nám Mgr. Ale‰ Nûmec.
Rozestavûné hﬁi‰tû komentuje i paní Pavla
Bare‰ová: „A zase to není hotové... proã to
niãili, kdyÏ to neopraví? V podobném duchu
se nesou reakce mé ‰estileté vnuãky pﬁi pohledu na dûtské hﬁi‰tû v Grébovce. Na mé
omluvy, Ïe byla dlouhá zima a Ïe v‰echno
nejde tak rychle, jak by si asi dûti
pﬁály, má pádn˘ argument: Tak
proã tam poﬁád nikdo nepracuje,
aÏ tam budeme moct chodit, to
uÏ bude zase zima!“
Zástupce starosty Ing. Libor
Krátk˘ odpovídá: Dûtské hﬁi‰tû
spolu se zázemím zahradníkÛ bylo k rekonstrukci zadáno firmû,
která v roce 2005 vyhrála v˘bûrové ﬁízení díky nejniÏ‰í nabízené
cenû. Poté, co hﬁi‰tû rozvrtala,
pﬁestala plnit smlouvu a skonãila.
Dlouho trvalo, neÏ se podaﬁilo
ukonãit právnû smluvní vztah
a na nedodûlané vûci, a tûch je

vût‰ina, vypsat nové v˘bûrové ﬁízení. To uÏ
skonãilo, byla vybrána nová firma a pokud se
situace nebude opakovat, mûlo by hﬁi‰tû b˘t
k pouÏití do konce ãervna.
Na b˘valé jesle je zpracován projekt a je
poÏádáno o stavební povolení. AÏ bude stavební ﬁízení dokonãeno a vydáno stavební
povolení – a pokud se opût proti stavebnímu
ﬁízení neodvolá obãanské sdruÏení, bude vypsána soutûÏ na dodavatele a následnû zahájena rekonstrukce.
Role mûstské policie je nezastupitelná,
protoÏe zamûstnanci bezpeãnostní agentury
nemají a ani nemohou mít pravomoc zasahovat. Oni v pﬁípadû, Ïe obãan, kter˘ poru‰uje
náv‰tûvní ﬁád nebo zákon ãi nedbá na jejich
upozornûní, musí k zásahu zavolat mûstskou
nebo státní policii.

Foto: han

Zahrada plná pokladů na počátku 21. století
Havlíãkovy sady jako celek mÛÏeme
bez pﬁehánûní nazvat „zelenou perlou, zasazenou do centra hlavního mûsta“. Areál
parku a ve‰keré budovy i zahradní stavby,
které se v této unikátní „rezervaci“ skr˘vají, jsou chránûn˘mi památkami. Pﬁedstavují naplnûní vize hrabûte Moritze
Gröbeho, jenÏ zde ve druhé polovinû 19.
století nechal vybudovat honosné rodinné
sídlo. V kvûtnu roku 1906 byla pÛvodnû
soukromá rezidence zpﬁístupnûna pro veﬁejnost jako Havlíãkovy sady a jednotlivé
objekty na‰ly nejrÛznûj‰í vyuÏití – mnohé
postupem let, pﬁedev‰ím po II. svûtové
válce, upadaly aÏ k úplné devastaci –
napﬁ. Grotta, b˘val˘ kuÏelník (Pavilon) ãi
Viniãní altán.
Danajsk˘ dar
Stav, ve kterém v lednu 1999 mûstská
ãást Praha 2 Havlíãkovy sady pﬁebírala do
své správy od hlavního mûsta, byl velmi neutû‰en˘ a na první pohled bylo zﬁejmé, Ïe si
náprava vyÏádá velké investice. Proto úvahy
o tom, jak zajistit obnovu sadÛ a zároveÀ jejich památkovou ochranu, zahrnovaly finanãní
spoluúãast dal‰í strany. Ve veﬁejné obchodní
soutûÏi se nakonec podaﬁilo najít investora
oprav a nájemce Gröbeho vily a Dolní Landhausky. Smlouva se spoleãností CEELI Institut, o.p.s. byla uzavﬁena v roce 2001. PÛvodnû zahrnovala i Pavilon, od jehoÏ rekonstrukce v‰ak spoleãnost pozdûji ustoupila. Mûstská ãást se rozhodla postupnû investovat do
obnovy zb˘vajících objektÛ a regenerace parku s pﬁíslibem dal‰í finanãní pomoci od
CEELI Institutu, o.p.s. (632 tisíc americk˘ch
dolarÛ na obnovu parku).
Obnova památek v Havlíãkov˘ch sadech
„Generální“ obnova areálu Havlíãkov˘ch
sadÛ zahrnuje rekonstrukci Gröbeho vily, obnovu a dostavbu Pavilonu, rehabilitaci Dolní
Landhausky vãetnû formálních partií teras,
parteru pﬁed Grottou, rekonstrukci Viniãního
altánu. Souãástí revitalizace sadÛ je také obnova cestní sítû, vegetaãní sloÏky parku, parkového mobiliáﬁe, dûtsk˘ch hﬁi‰È, schodi‰È
a souvisejících stavebních konstrukcí. Parkové úpravy má ﬁe‰it studie, jejíÏ autor se
v souãasné dobû hledá ve veﬁejné soutûÏi.
Viniãní altán
Viniãní altán se jako první objekt v Grébovce zaãal restaurovat z prostﬁedkÛ mûstské

ãásti na podzim roku 2002; práce byly dokonpsala mûstská ãást v roce 2003 v˘bûrové ﬁíãeny v ãervnu 2004. V záﬁí téhoÏ roku vybrazení na projektovou dokumentaci. Vítûzn˘
la mûstská ãást nájemce, kter˘ zde zahájil
ateliér SGL Projekt, s. r. o. vytvoﬁil studii
provoz pﬁi Vinohradském vinobraní 2004.
v nûkolika variantách; kdyÏ se rada Mâ rozRestauraãní zaﬁízení slouÏí nyní náv‰tûvníhodla pro jednu z nich, zpracoval projektokÛm parku jako pﬁíjemné zázemí
s moÏností obãerstvení, nepravidelnû i jako prostor pro poﬁádání
v˘tvarn˘ch v˘stav.
Historické oplocení
Oplocení parku a jeho uzamykání
na noc je nezbytné kvÛli ochranû
památkovû chránûného areálu. Rekonstrukce byla zahájena ke konci
roku 2003, dokonãena v závûru roku 2004. Souãasnû se podaﬁilo dostavût objekt ostrahy, která pﬁes den
stﬁeÏí hlavní vchod Havlíãkov˘ch sadÛ a v noci zaji‰Èuje ochranu areálu.
Gröbeho vila
Foto: MBr
Rekonstrukce Gröbeho vily byla zahájena 6. ãervna 2003 a jiÏ
Altán pﬁed rekonstrukcí v r. 2002...
v listopadu téhoÏ roku bylo zprovoznûno pﬁízemí vily. Slavnostní
zahájení ve vile se konalo mj. za
úãasti b˘valého prezidenta Václava Havla. V renovovaném prostﬁedí se jiÏ konala ﬁada kurzÛ
pro právníky ze zemí b˘valého
v˘chodního bloku a pro irácké
soudce, pozdûji ‰kolení pro soudce z Afganistánu a dal‰ích zemí.
Ve vile se také poﬁádají kulturní
aktivity pro veﬁejnost – napﬁ. pravidelné podveãerní koncerty renomovan˘ch, ãasto vinohradsk˘ch
interpretÛ. Konalo se zde téÏ zaFoto: len
sedání Zastupitelstva mûstské
ãásti Praha 2 ãi setkání preziden... a v kvûtnu 2004
ta Václava Klause s místními podnikateli v rámci jeho náv‰tûvy Prahy 2.
vou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
Úpravy vy‰‰ích pater zaãaly v roce 2004,
To bylo sice vydáno, ale kvÛli odvolání obprvní patro bylo dokonãeno na jaﬁe roku
ãanského sdruÏení Obrana Ïivotního prostﬁe2005. Nyní je‰tû zb˘vá obnovit suterénní
dí zatím nenabylo právní moci. Zpracovan˘
prostory, 2. a 3. patro, terasu a fasádu.
projekt navrhuje ﬁe‰ení, jak s b˘val˘m kuÏelPavilon
níkem a stﬁelnicí, bohatû zdoben˘mi freskaPavilon, postaven˘ v 70. letech 19. století
mi, naloÏit pﬁi zachování jejich historické
podle projektu architekta Josefa Schulze, je
hodnoty. Podle zatím znám˘ch skuteãností
nyní ve velmi ‰patném stavu. Znaãnû ho popﬁedstavují kalkulace investiãních nákladÛ
‰kodily necitlivé zásahy ve druhé polovinû
na obnovu Pavilonu cca 45 milionÛ korun.
20. století. Poté, co byl objekt Pavilonu vyMûstská ãást v loÀském roce, a stejnû tak
ãlenûn ze smlouvy o rekonstrukci a pronáji v leto‰ním, na tento úãel vyãlenila ve svém
mu se spoleãností CEELI Institut, o.p.s., vyrozpoãtu úvodních 15 milionÛ.
len

O rekonstrukci vily a oplocení parku s projektanty
Mezi památkovû cenné objekty, které
v posledních letech „rostou do krásy“,
patﬁí ãásteãnû zrenovovaná Gröbeho vila
a jiÏ dokonãené historické oplocení. Autory projektové dokumentace k obûma rekonstrukcím jsou Ing. arch. Hedvika Hronová a Ing. arch. Michal Hron ze spoleãnosti ARKOM Architekti. Povídali jsme si
s nimi o problémech spojen˘ch s tûmito
projekty.
Jaká byla va‰e základní vize pﬁi projektování rekonstrukce Gröbeho vily?
Základní vizí bylo vrátit vilu v maximální
moÏné míﬁe do podoby, jakou jí dal Moritz
Gröbe. A myslím, Ïe se nám podaﬁilo vrátit
domu atmosféru doby jeho vzniku.
Co v‰echno se ve vile od zaãátku rekonstrukce zmûnilo?
V souãasné dobû je zrekonstruováno pﬁízemí a první patro vily, prostory jsou upraveny podle dochované dokumentace. Povrchy
stûn ve vstupní hale jsou provedeny podle
dochované ãásti stûny s pÛvodní v˘zdobou
z umûlého mramoru. Kazetové stropy na galerii a ve v˘chodním sále, provedené jako
repliky pﬁi rekonstrukci v 50. letech, byly restaurátorsky oãi‰tûny a upraveny do pÛvodní
barevnosti. PÛvodní mramorové schodi‰tû do
prvního patra bylo restaurátorsky upraveno
vãetnû instalace zábradlí s mramorov˘mi
sloupky s v˘plnûmi z dochovan˘ch ãástí, které byly pﬁi rekonstrukci v 50. letech pﬁemístûny pﬁed francouzská okna na fasádû domu.
V prostorách vily je instalováno dﬁevûné obloÏení v dobové profilaci. Stejnû tak v‰echny
dveﬁe jsou provedeny v pÛvodních rozmûrech
a profilaci a jsou opatﬁeny fládrem. Na galerii
byla obnovena malba stûn a zrekonstruována
pÛvodní ‰tuková v˘zdoba.
Co pﬁedstavovalo nejvût‰í problém pro
projektanty a s jak˘mi „oﬁí‰ky“ se museli
pot˘kat stavitelé a restaurátoﬁi?
Nejvût‰ím problémem bylo rozhodnout míru
navrácení objektu do jeho pÛvodní podoby,
protoÏe byl v 50. letech (kvÛli bombardování
vily na konci války) zásadnû zrekonstruován.
âásteãnû se zmûnilo dispoziãní ﬁe‰ení domu,
stávající dﬁevûné trámové stropy byly nahrazeny Ïelezobetonov˘mi a pÛvodní kazetové stropy replikami. PÛvodní okna, dveﬁe a obloÏení
byly nahrazeny nov˘mi v soudobém designu.
Jak˘m zpÛsobem se v projektu promítly
poÏadavky památkáﬁÛ a jaká kompromisní
ﬁe‰ení bylo tﬁeba hledat?

Projekt byl jiÏ od studie prÛbûÏnû konzultován se zástupci Národního památkového
ústavu a vycházel z umûlecko-historického
prÛzkumu, kter˘ zpracovala Mgr. Vûra Müllerová. Zásadní bylo rozhodnutí o tom, které
prostory, eventuálnû plochy vrátit do pÛvodní
neorenesanãní podoby a kde respektovat

Práce na obnovû oplocení v kvûtnu 2004

úpravy z 50. let. Návrh nového technického
vybavení vily se podaﬁilo podﬁídit nárokÛm
památkové ochrany a dodrÏet pﬁitom hygienické a dal‰í normové poÏadavky.
Ve zrenovovan˘ch ãástech je nûkolik
velmi moderních ﬁe‰ení – bylo obtíÏné je
prosadit?
Moderní ﬁe‰ení je uplatnûno pﬁedev‰ím
v západní ãásti vily, která byla v 50. letech
zcela zmûnûna a není jiÏ reálné ji vrátit do
pÛvodní podoby. Také osvûtlení prostor je
v pﬁeváÏné vût‰inû navrÏeno v soudobém
velmi jednoduchém designu, kter˘ podtrhuje
jinak historické ﬁe‰ení.
Dal‰ím va‰ím dílem je obnova historického oplocení... Co bylo pﬁedlohou pro to
souãasné?
Pﬁedlohou byly historické materiály, získané podrobn˘m umûlecko-historick˘m prÛzkumem, kter˘ ãerpal pﬁedev‰ím z Archivu hl. m.
Prahy a dále z Archivu architektury Národního technického muzea. Nutno konstatovat, Ïe
záznamÛ o oplocení se dochovalo velmi málo. V návrhu oplocení jsme se pokusili sklou-

bit historii s moderním pojetím, coÏ je asi ten
nejtûÏ‰í úkol pro architekta. Jestli se mu to
podaﬁilo, to musí posoudit jiní.
Jak v tomto pﬁípadû zasahovali památkáﬁi?
Památkáﬁi stejnû jako v pﬁedchozím pﬁípadû (jmenovitû Ing. arch. Bártová) byli velice

Foto: len

nápomocní, v‰echny jejich vstupy nepostrádaly erudici, nad‰ení a profesionalitu. V tomto
pﬁípadû byla spolupráce s NPÚ pﬁínosem.
S jak˘mi problémy jste se pot˘kali
v tomto pﬁípadû?
Jedin˘m problémem byl ekoterorista, jak˘si
pan Drbohlav, kterému jsme naprosto otevﬁenû
poskytli ve‰keré materiály s nabídkou, Ïe jsme
pﬁipraveni konzultovat jakékoliv rozumné pﬁipomínky, a se slibem, Ïe budou-li smysluplné, rádi je do projektu zahrneme. Pan Drbohlav v‰ak
zneuÏil na‰í nabídky a podal odvolání, které se
vÛbec net˘kalo podstaty projektu, n˘brÏ zcela
úãelovû hledal závady v procesních detailech,
pﬁiãemÏ napadl na‰i profesionalitu. Z toho jsme
pochopili, Ïe mu nejde o vûc, n˘brÏ z jakéhosi
neznámého dÛvodu o to zkomplikovat poctivou
práci mnoha lidí. Na‰tûstí se sám dopustil osudové procesní chyby a sice té, Ïe odvolání podal pozdû. Pokud mohu vyuÏít této pﬁíleÏitosti,
rád bych v‰echny, kdo mají co do ãinûní s jakoukoliv v˘stavbou na území hl. m. Prahy, varoval pﬁed tímto ãlovûkem. Jeho pohnutky jsou
neãisté.
len

