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ÚVOD
Vymezení tématu a stanovení cílů práce
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil novodobé osudy klášterního kostela
Emauzského opatství v Praze. Tento chrám, zasvěcený Panně Marii a slovanským patronům
svatým Jeronýmovi, Cyrilovi, Metodějovi a Prokopovi, tvoří spolu s ostatními budovami
klášterní komplex, odedávna zvaný „Na Slovanech“, v pozdějších časech též „Emauzy“.
Klášter se nachází ve druhém pražském obvodu na Novém Městě a jeho parcela sousedí s
jihozápadním rohem dnešního Karlova náměstí. Na tomto „panoramaticky výhodném“ místě
zvaném Skalka, kde se terén náměstí začíná svažovat na západ k Vltavě a na jih k Vyšehradu,
ho dal roku 1347 založit český král Karel IV.. V dnešní době jej tvoří dva v jádru gotické
objekty, vzniklé ve druhé polovině čtrnáctého století - orientovaný kostel a z jižní strany
k němu přiléhající konventní budova, dále zahradní prostory obklopující je na severní,
západní a jižní straně a novější přístavby na západním předpolí kláštera, pocházející
z osmnáctého, devatenáctého a dvacátého století. Celý komplex je katastrálně označen číslem
popisným 320/II a je vytyčen přibližně dnešními ulicemi Na Slovanech, Vyšehradskou,
Trojickou a Pod Slovany. Takříkajíc z „urbanistického“ hlediska je k němu od počátků
přivtělen i kostelík sv.Kosmy a Damiána, sousedící se severozápadním rohem kostela.
Těžištěm mé práce bude posledních přibližně sedmdesát let v dějinách
klášterního kostela, tedy období, kdy byl celý

klášter málem zničen, následně

zrekonstruován a kdy jako instituce dvakrát zanikl a dvakrát byl obnoven. Osudy kostela,
respektive kláštera, které chci popisovat, tak v jistém smyslu velmi názorně odrážejí bouřlivé
změny, kterými v tomto období procházel celý náš stát a s ním i celá společnost a její
kulturní cítění, priority a dogmata. Klíčová byla z tohoto pohledu druhá světová válka, která
znamenala v jeho dlouhé a pestré historii další vpravdě zlomové období, a kterou i začíná
nejdůležitější období mého zkoumání zdejšího klášterního dění. Válka přivedla do Prahy
nacistické okupanty, kteří nechtěli - a vlastně ani nemohli - tolerovat ve „staré německé
Praze“ starobylý slovanský klášter, ale vývoj válečných událostí dospěl především k
ničivému spojeneckému bombardování Prahy, které celý objekt velmi těžce poškodilo a
v mnohém tak předurčilo jeho stavební proměny v poválečném období.
Dalším rozhodujícím důsledkem válečných událostí bylo proniknutí
komunismu do střední Evropy a její následná sovětizace. Nástup nového režimu
v Československu nakonec způsobil úplný zánik Emauzského Opatství na dobu dlouhých
čtyřiceti let. Právě zkoumání okolností a souvislostí destrukce samotné, jakožto rozodujícího
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činitele v moderních dějinách kláštera, bude nedílnou sočástí mé práce, stejně jako konečné
důsledky druhého klíčového faktoru – tedy sovětizace Československa. Nežádoucí
ideologické vlivy se nakonec ukázaly být pro emauzskou komunitu zhoubné. Přesto však
víceméně pokračovala obnova budov, jejichž cílem byla skutečně plná rehabilitace objektu.
Alespoň z počátku. Tento později už trochu schizofrenní postoj nového majitele – tedy státu
a jemu podřízených institucí, se pak také různým způsobem a různou měrou v konání
jednotlivých zůčastněných orgánů a osob odrážel. To, jak se tyto ideové vlivy případně
prosazovaly při rozhodování o osudech kláštera, je tedy další rovina, po které se při sledování
obnovy kostela budu chtít pohybovat. Z podstaty věci však považuji za nemožné, popisovat a
hodnotit nedávné osudy kostela, bez uvedení do souvislostí celkového dějinného vývoje
a stavebně-uměleckého vývinu celého klášterního komplexu. Úvodní část své práce proto
věnuji právě osudům celého kláštera i tamní komunity v obdobích předcházejících druhé
světové válce. Umožní to plně pochopit a docenit pozoruhodné a v mnohém jistě jedinečné
změny, jimiž klášterní kostel prošel v poválečné době. Pozorování a výkladu těchto změn
tedy hodlám věnovat hlavní část druhé a třetí kapitoly.
Během několikasetletého trvání vlastně jakékoliv instituce můžeme
pozorovat nevyhnutelně jak periody stability a vzestupu, tak i léta úpadku a stagnace.
V jistém smyslu to ani jinak být nemůže. Jistě bysme našli i některé vzácné výjimky, ale
klášter Na Slovanech v tomto směru pochopitelně žádnou takovou výjimkou z pravidla není.
Málokterá instituce na našem území dokumentuje tento přirozený trend tak věrně, jako právě
karlův slovanský klášter. A troufám si také tvrdit, že jako nemnoho subjektů v našem státním
a kulturním prostoru, se pokaždé zvednul i z nejhoršího bahna a po každé krizi vždy znovu
dokázal obhájit své právo na existenci. V jeho bohaté historii je dvacáté století snad tou
nejdivočejší dobou, kterou během téměř sedmi set let zažil. To, co zakusil během krátkého
období druhé světové války a v následných skoro padesáti letech, zpravidla znamená
definitivní konec jakékoli komunity. Troufám si říci, že tak drastický zlom nezažil za celou
dobu své existence, ale oproti jiným momentům v jeho dlouhém životopise však v tomto
období můžeme pozorovat jeden podstatný rozdíl.
Ten mě vlastně před lety, společně s jeho úžasnými věžemi, přivedl k zájmu
o jeho moderní dějiny. A sice jde o to, že během této dlouhé a temné fáze-počínajíc druhou
světovou válkou a konče návratem v roce 1990-neměli jeho jednotliví členové, ani klášter
sám jako instituce, vůbec žádný podíl ani na vzniku těch zhoubných okolností, a zrovna tak
postrádali i jakoukoliv možnost těmto problémům aktivně čelit. Bez sebemenšího
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vlastního přičinění se klášter a jeho členové ocitli zcela ve vleku rozhodování a konání
jiných. To je myslím ten nejzásadnější rozdíl oproti dobám minulým. O to záhadnější mi
připadá, že po všem, co mu osud v nedávných dekádádch připravil, dokázal vlastně téměř
doslova vstát z hrobu.
Předně tím mám na mysli osudový nálet, který po dlouhá destiletí vyvolával
mnoho otazníků. Zde bych chtěl základním způsobem zrekapitulovat nejen jeho „technické“
parametry, ale promluvit i o vnímání náletu samého, o tom, jak byl v dotčené době přijímán
a interpretován. Jak jsem již naznačil, události kterými se budu zabývat, se také
neodmyslitelně a neoddělitelně týkají československého státu a jemu podřízených institucí,
které byly po většinu tohoto období právě těmi „vlekoucími“ činiteli. A to na poli
rozhodovacím, tedy čistě formálním, i svojí přímou, „fyzickou“ angažovaností. Vzhledem
k tomu, že díky historické obci, i těmto „vlekoucím činitelům“, máme o událostech této doby
vcelku dobrý přehled, rád bych osvětlil právě ty méně viditelné a méně známe aspekty, které
nebývají hned na první pohled zřejmé. Je také možné, že řada nápadů týkajících se Emauz
nikdy neopustila síně, kde se o nich debatovalo a zůstala tak jen na papíře. I ty budou
předmětem mého zkoumání. Chtěl bych tak nejen popsat a vyložit faktické změny, k nimž
v kostele během rekonstrukce docházelo, ale neméně tak i jejich pozadí a podhoubí, které
z podstaty věci bývá vždy zamlženější, než proměny a události očividné. Rekonstrukce
klášterního kostela inspiruje k řadě zamyšlení, a to nejen po stránce umělecko-historické,
která je jednou z hlavních os mé práce. Během více než dvacetileté rekonstrukce prošlo
kolem Emauz několik důležitých osobností, jenž si jistě právem zasluhují zmínku a rovněž
nemálo institucí a orgánů, které se zestátněný klášter snažily, s různou mírou nadšení i
rozdílnými úspěchy, naplnit novým obahem a smyslem. Při poválečné obnově kostela, a
pochopitelně i při vzniku jeho nové dominanty, se v mantinelech narýsovaných
socialistickým státem, střetávaly a prolínaly záměry a názorová pozadí jednotlivých
zúčastněných architektů, postoje a činy vedení města a mnoha památkových pracovníků.
Jakousi pomyslnou korunou této nedávné doby, a vlastně i završením jeho
poválečné rekonstrukce, je dokončení západního průčelí kostela, které myslím nebylo od té
doby na poli české sakrální architektury překonáno. Mám pocit, jako by se všechny ty
různorodé elementy působící okolo Emauz nakonec odrazily právě v mimořádné originálitě
ztvárnění architekta Černého z konce šedesátých let. Z uměleckého hlediska je tento počin
vcelku již dostatečně odborně pojmenován a ohodnocen. Čím bych já osobně rád obohatil
znalosti o této fázi dějin kostela, je právě poodhalení pozadí těchto poválečných změn a
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jejich případné zasazení do nových souvislostí. Dostavbě západního průčelí podle vítězného
návrhu Františka Maria Černého, bych se rád věnoval v jednom z oddílů třetí kapitoly.
Diskuse a všeliké koncepční a umělecké střety o budoucí podobu kostela, se tedy objevovaly
po celé dvě poválečné dekády. Rád bych proto zhodnotil i všechny umělecké návrhy týkající
se nějak renovace kostela, které se během této doby objevily, a které se mi podařilo
zaznamenat. Dokončení celkové stavební a umělecké obnovy se kostel dočkal až po návratu
benediktinů do Emauz v roce 1990. Završení obnovy osobně spatřuji ve znovuvysvěcení
chrámu v roce 2003, proto budu vývoj kostela rámcově sledovat zhruba až k této události.

Míra poznání v historiografii - zpracovanost tématu
Slovanský klášter patří k velmi dobře zmapovaným historickým tématům. Jakožto fundace
Karla IV. přitahoval pozornost již v počátcích moderní historiografie a především díky svým
skvěle dochovaným malbám v klášterním ambitu stanul velmi brzy v centru pozornosti
historiků umění. Jako mimořádné zrcadlo středověké symboliky jejich pozornost poutá
vlastně dodnes. Důkazem jsou i celkem nedávná nová zjištění, která naše vidění souvislostí
vzniku a vývoje oněch maleb výrazně obohatila. O tom se ještě zmíním později.
Již o něco menší pozornost v počátcích moderní uměnovědné historiografie poutaltřeba ve srovnání s ostatními stavbami karlovy doby-emauzský klášterní kostel. Těžko říci,
zda to bylo způsobeno jeho uměleckou degradací v beuronské době – respektive tím, že jeho
proměna v devatenáctém století tak byla nahlížena (až relativně nedávno byla beuronská
škola uznána za svébytnou, originální a plnou pozornost zasluhující). Dlouho bylo beuronské
umění, jako ostatně většina historizujících slohů devatenáctého století považováno za plytké,
šablonovité, příliš toporné a celkově nenápadité. Také jako zkázonosné pro barokní podobu
Emauz. Myslím si tedy, že tato celková nálada taknějak podprahově způsobila, že ač se o
uměleckých kvalitách emauzského kostela vědělo, nestály příliš v popředí, natož aby byl
kostel nazírán jako unikát. Zde je potřeba připomenout, že mezi svými „současníky“ měl, a
stále míti bude, řadu silných soupeřů, mezi kterými se jeho věhlas a originalita vcelku
pochopitelně poněkud ztrácí. Třeba v případě Karlštejna byl zájem historické obce o dost
znatelnější, než u Emauz, a jeho romantizující proměna tento mnou uvažovaný „podprahově
opomíjivý“ efekt evidentně nevyvolala.
Nicméně vývoj byl tedy takový, že emauzský kostel se dočkal výrazné pozornosti
historické obce, až „díky“ svému drastickému poničení za druhé světové války. I v případě
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„klasické“ historie platí, že klášter Na Slovanech

je

téma

známé

a velice často

zpracovávané. Kromě nejširších umělecko-historických souvislostí se jím v průběhu
desetiletí jakožto karlovým klášterním založením, nebo nástrojem karlovy východní politiky,
i coby významným projektem Nového Města, zabývalo mnoho předních československých a
českých historiků. K dějinám jeho doby můžeme čerpat z mnoha pramenných edic a
sborníků, stejně jako z nepřeberné řady monografií.
Pomalu se takto dostávám k hlavnímu problému, který stále trošku
komplikuje poznávání dějin kostela. Tím je právě skutečnost, že příslušnost k obsáhlému a
širokému celku karlova zakladatelského odkazu a sama existence úžasných nástěnných
maleb v klášterním ambitu, nežádoucím způsobem drobily a rozrůzňovaly profesionální
zájem o tuto stavbu. Ne snad, že by práce sledující v nějakém ohledu kostel, potažmo spíše
celý klášter, neměly svou patřičnou kvalitu. Spíš tato pestrá paleta pohledů a způsobů
vědeckého přístupu vůči klášteru s sebou nesla i mnoho různých metod a různě se lišících
výzkumných záměrů, což způsobilo, že výsledky bádání a jejich interpretace, se tak trochu
míjely (po dlouhou dobu a v mnoha ohledech). Problémem samým tedy není ani míra
pozornosti, erudice, či odhodlání, kterou jednotliví badatelé ve vztahu ke klášteru
prokazovali, ale fakt, že tento zájem nevedl, ať už číkoli vinou, k patřičnému propojování
nabytých poznatků.
K tématu slovanského kláštera tak tedy máme předlouhou řadu vynikajících
prací, ve kterých jsou však Emauzy zpravidla pojímány jen jednou danou optikou, či jen jako
jedna ze součástí nějakého širšího tematického celku. Nabyté poznatky tak bylo nezřídka
velice obtížné zhodnotit komplexně, v co možná nejširších souvislostech. Prací, které by
reprezentovaly zájem tak trochu naruby – s výhradním zaměřením na klášter a všechny
možné aspekty jeho jedinečné existence, jsme se dočkali až teprve nedávno. A skutečnost, že
přinesly několik velice významných nových pohledů, že bylo naše poznání o klášteru
rozšířeno o další fenomény a zasadilo ho do jinačích souvislostí, to vše dokazuje, že Emauzy
jako historická látka ještě nebyly úplně „vyčerpány“. Avšak vyjmenovávání a hodnocení
shora naznačené informační základny k dějinám Emauz by vskutku vydalo na samostatnou
knihu, a proto nepovažuji za nutné (ani za smysluplné) se o to pokoušet.
Z dalších tematických okruhů, kterých se mé bádání více, či méně dotkne, je
nejdůležitější určitě druhá světová válka. To je téma ještě širší a zpracovanější, než Emauzy a
vše, co s by nimi mohlo souviset. Opět tak musím konstatovat, že historie nabízí takřka
nepřeberné množství literatury i dalších pramenů, a že i v tomto ohledu tím pádem nevidím
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smysl v hlubších rozborech kvantity a kvality produkce, kterou profesionální historie na
tomto poli doposavad vygenerovala. A když toto téma zúžím jen na válku leteckou,
potažmo na fenomén náletů, nebude situace o moc lepší. Narazíme totiž pro změnu na fakt,
že leteckých útoků zažily naše země (v porovnání se zbytkem Evropy) tak málo, že v naší
historiografii jde z podstaty věci o téma vysloveně okrajové. Navíc je zde problém se zdroji
informací, které jsou k tomuto okruhu z našich končin často jen obtížně dosažitelné.
Nepřeberné množství znalostí o této problematice můžeme sice načerpat z produkce
zahraničních autorů, tam však již souvislosti s klášterem Na Slovanech vlastně hledat nelze.
Nálety, kterým naši předkové během války ani nestačili přivyknout, jsou tak právě kvůli své
relativně nízké četnosti považovány buď za element vedlejšího významu, nebo za element
zmapovaný způsobem odpovídajícím jeho malému významu. Nálet, který Emauzy málem
zničil, sice vyvolával a stále vyovlává nemálo otazníků, ale za šedesát let od války (nebo
řekněme za dvacet let od sametové revoluce) k němu vznikla vlastně jen jedna podrobná
publikace. Ať už ho budeme vnímat v souvislostech vojensko-strategických, nebo jen čistě
technických, naprosto zřejmé je, že odstartoval zcela novou kapitolu klášterních dějin. I proto
jsem se rozhodl podrobnější popis náletu, jakožto neoddělitelné součásti historie kostela, do
své práce zahrnout.
Informace nějakým způsobem využitelné pro sledování dějin kláštera
můžeme samozřejmě hledat i v mnoha jiných oborech, s historií protnutých jen někdy a jen
někde. Třeba problematika moderního městského urbanismu souvisí s klášterem myslím
mnohem více, než se zprvu může zdát. Stejně tak i existence a činnost státu podřízených
institucí, kupříkladu v oblasti školství, či památkové péče, se k novodobým dějinám váže
také silněji, než je na první pohled zřejmé. Tyto „druhotné“ obory však do mého hlavního
tématu, kterým je především obnova kostel, samy o sobě příliš nezasahují.
Nakonec tedy shrnu, že téma Emauz je zpracované nadmíru podrobně a
míst, kde ještě hledat prostor pro nové výklady tohoto „starého“ tématu, je velmi málo. Šanci
nahlédnout ho nějak přínosně, však vidím ve zkraje zmíněném propojování oněch
existujících poznatků, jejichž prvotní kontury, doplněné o dosud nezřetelné pozadí, mohou
pak klášter ukázat v přeci jen méně okoukaném kabátě.

Rozbor pramenné základny a použité literatury
Jak jsem již výše uvedl, téma kláštera Na Slovanech je problematika zpracovaná velmi
dobře. Jednak se dochovala řada původních listin z doby založení, a také se krátce
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pozastavím u jedné zdánlivě banální a samozřejmé skutečnosti, která se v tomto směru
kladně projevila. A sice, že kláštery bývaly od počátků zpravidla i centry vzdělání a vůbec
mnohého vědění. O emauzském klášteře to pak platilo dvojnásob, neboť jak prameny
ukazují, přikládal Karel IV. jeho vzdělavatelskému poslání velký význam. A myslím si, že
ani v budoucnu se tento jeho odkaz nevytratil, spíše v emauzské komunitě dále rezonoval. Je
zřejmé, že už jen starobylá a rozsáhlá knihovna, jejíž základ vznikl právě za výrazného
karlova přispění, byla pro zdejší osazenstvo a osoby s konventem blíže spojené, trvalým
zdrojem inspirace i cenných informací, a také svého druhu závazkem. A co je právě
podstatné - někteří z místních řeholníků se v průběhu staletí stali znamenitými dějepisci a
sami tak přímo přispěli k dnešní šíři poznání dějin opatství. Pro některá období jsou jejich
zprávy vlastně jediným dochovaným pramenem.
Jedním ze starších historiků-kronikářů spojených s osudy kláštera (pobýval
zde dlouho jako host), byl koncem šestnáctého století Bartoloměj Paporcki z Hlohol. Jeho
jméno je dnes běžnou součástí i středoškolských osnov a i přes svou přílišnou subjektivitu
v některých ohledech, je pro Emauzy jedním z důležitých zdrojů k jinak informačně celkem
chudému období patnáctého a šestnáctého století. Cenná díla pak po sobě zanechali oni
zmiňovaní konventuálové věnující se dějepisu. Prvním z nich byl v době opata
Schrattenbacha Veremund Proche (1694-1748), jenž sepsal nejméně šest knih. Dlašími pak
třeba „emauzský Němec“ Rupert

Lintzmeyer

(napsal

německy

historii kláštera

v Montserratu), Karel Kilián a Wilhelm Mentberger. Zejména však pražský rodák Jeroným
Cechner (1716-1794), který svoji kroniku nazval „Historia Emautina“ a pracoval na ní přes
třicet let. Roku 1878 Ludwig Schlesinger utřídil, a pod názvem „Das Registrum Slavorum“ i
vydal, nejstarší spisy pocházející z klášterní knihovny. To jsme již na konci devatenáctého
století a jde vlastně už o profesionálně pojatou edici. Ještě se pozastavím nad osudem těchto
nejstarších písemností. Po příchodu montesrratských benediktinů totiž putovaly i s
přesunutými zbytky emauzské komunity do bývalé jezuitské koleje u sv.Mikuláše na Starém
Městě pražském. Tam tento prastarý a bohatý archiv přežil až do josefinských reforem, kdy
byl odvezen do vídeňského centrálního archivu, odkud se po vzniku Československa opět
přesunul do Prahy. Zde je dodnes součástí fondů dnešního Národního archivu.
Vlastně již novodobým historikem z řad emauzských bratrů, a na dalších sto
let také posledním z nich, byl Leander Helmling. Kromě sepsání sedmi knih o dějinách
kláštera, vydal roku 1904 společně s Adalbertem Horcickou rozšířené vydání Registra
Slavora pod názvem „Das Vollständige Registrum Slavorum“. Tyto edice k nejstarším
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dějinám Emauz využili ve svých dílech pochopitelně všichni dějepisci moderní doby, kteří se
klášterem zabývali. Zdá se také, že dobré předpoklady pro další rozvoj emauzské
historiografické tradice vytvářel i prvorepublikový opat Arnošt Vykoukal (byť opět v trochu
odlišných podmínkách). Slibný vývoj však zadusila druhá světová válka a následné období
komunismu a na tuto místní letopiseckou tradici tak navázal až počátkem nového milénia
Jáchym Dalimil Zítko. K novodobým dějinám kláštera se výše zmíněné prameny
pochopitelně pojí jen nepřímo, považoval jsem však za nutné tyto nejvýznamnější lokální
letopisce zmínit, přestože kromě Helmlinga jsem z nich čerpal jen nepřímo, skrze jiné
monografie. A především pro potřeby první kapitoly. Každopádně díla těchto místních autorů
dokládají v mnohém bohatý kulturní život

kláštera a svým způsobem naplňují jeden

z karlových zakladatelských záměrů - tedy pěstování vzdělání a učenosti.
Pro zaměření mé práce se k využití nabízelo několik typů pramenů.
Především to byly částečně publikované stavebně-historické průzkumy z druhé poloviny
dvacátého století, a sice práce Huberta Ječného a Václava Píši, následně elaborát Pavla
Korčáka a Dobroslava Líbala. Jako nejkomplexnější materiál ke studiu dějin i stavebního
vývoje kostela mi posloužil stavebně-průzkum Pavla Zahradníka z roku 1985. Obsahoval i
několik základních nákresů a zobrazení, jejichž rozsah však vzhledem k odborné složitosti
tématu, ale hlavně kvůli nutně omezenému rozsahu elaborátu, nebyl dostatčný. Tyto
dokumenty spravují jednotlivé odbory Národního památkového ústavu (a jeho předchůdců).
Z dalších jsem využíval hlavně fondy v architektonické sekci Archivu
Národního technického muzea, které se povětšinou vázaly k dokončení západního průčelí
kostela. Jediným problémem je, že v roce 2002 část depozitů muzea zasáhla povodeň, pročež
některé materiály byly i po záchraně jen velice těžko rozluštitelné a tím pádem jen těžko
využitelné. Naštěstí k jedné z nejvýznamnějších osob, kterými se ve své práci zaobírám –
profesoru Stefanovi, se zde nacházel fond již revitalizovaný, navíc vcelku obsáhlý, ale hlavně
v mnohém osvětlující jeho odborné postoje. Také zde byla řada fotografií, nákresů a plánů
jeho návrhů a podobně. A to nejen ke klášteru Na Slovanech. Zejména jsem zde však našel
kompletní výkresy a další technickou dokumentaci k vítěznému soutěžnímu projektu
Františka Maria Černého na dostavbu západního průčelí kostela. Nalezl jsem zde i další
základní dokumenty k této soutěži (zadání, organizační korespondenci, průvodní zprávy
autorů, jednotlivé posudky poroty a podobně). Moderní vědecké vybavení studovny a
příkladná práce tamních zaměstnankyň mi umožnily zkoumat opravdu na nejlepší možné
úrovni.
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Dalším archivem, kde jsem čerpal informace a inspiraci pro svou práci, byl Archiv
hlavního města Prahy. Tady jsem čerpal především ze zápisů z jednání Rady pražského
národního výboru. Přes jejich jistou strohost, jsem zde nabral řadu cenných znalostí (nebo si
potvrdil již známé informace z vydané literatury). Nejpřínosnější se pak ukázala být složka,
týkající se činnosti Společnosti pro nové vybudování Emauz, a také v navrhovatelské fázi
zpracovaný záměr na přeměnu kostela pro potřeby SCÚ(Scénografického ústavu). Je sice
fakt, že jsem patrně nepokryl úplně všechny informační zdroje k modrním dějinám kláštera
(a kostela), každopádně precizní plány Scénografického ústavu jsem do té doby nikde
nezaznamenal.
Mezi další instituce „archivního typu“, odkud jsem čerpal již trochu jiný
druh archiválií, byl Klub za starou Prahu, ÚRM (Útvar rozvoje hlavního města Prahy) a
Archivu Českého rozhlasu. V prvním případě
přístupu Dr.Bečkové

i

jsem

měl

možnost, díky

vstřícnému

mého odborného konzultatnta Dr.Biegela, studovat především

obsáhlou korespondenci klubu s nejrůznějšími institucemi a osobami, vážící se však po
hříchu většinou k předválečným projektům a událostem. Prozkoumaný materiál nicméně
jasně dokazuje vysokou odbornou úroveň členů, i velmi intenzivní zájem o záležitosti
objektů v blízkém sousedství Emauz. Nejen, že se klub společně s dalšímy osobami a
institucemi výrazně zasazoval o citlivou regulaci Podskalí, ale vstupoval porůznu i do dění
například v případech Faustova domu, kostelů sv.Jana na Skalce, Nejsvětější trojice
v Podskalí, sv.Václava na Zderaze nebo i staré Podskalské celnice.
Druhá z těch tří organizací sice nemá „de iure“ status archivu, je to „jen“
jakýsi detašovaný depozit Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, spravující určité druhy
materiálů archivní povahy (ÚRM shodou náhod sídlí v budovách, které podle projektu
architekta Karla Pragera vyrostly na severním předpolí emauzského kostela v sedmdesátých
letech dvacátého století). I zde jsem se setkal se zcela příkladným přístupem zaměstnanců,
které k pomoci mé osobě nenutilo vůbec nic, přesto mi byly poskytnuty ty nejlepší podmínky
pro zkoumání zde uložených plánů a fotografií. Šlo především o projekty jednotlivých
architektů účastnících se soutěže na dostavbu západního průčelí Emauz, ale našel jsem i
několik jiných návrhů, se kterými jsem se v emauzské problematice do té doby ještě nesetkal.
A nakonec v Archivu Českého rozhlasu jsem se pokoušel najít nahrávky,
nějak se vyslovující k náletům na Prahu za druhé světové války, abych mohl co nejlépe
porozumět „informačně-propagačnímu“ pozadí na které bylo oficiálními místy promítáno
zničení Emauz při anglo-amerického náletu. A to pokud možno z obou stran barikády.
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V případě Prahy šlo o celkem tři nálety v období od listopadu 1944 do konce března 1945 a
nahrávek, co se nějak vyslovovaly k náletům, bylo dohromady devět. Byl jsem i upozorněn
na ještě neinventarizovaný fond, kde se měly nacházet přepisy československého exilového
vysílání na vlnách BBC. Skutečně jsem je tam nalezl pro celé období, jenž jsem potřeboval
sledovat.
Moderní odborná literatura vztahujícíse ke klášteru je vcelku dobře známá, i
z důvodu, že jí v posledních sto letech moc nevyšlo. To je právě třeba jeden z rozdílů mezi
Karlštejnem a klášterem Na Slovanech, který jsem zmiňoval na předchozích řádkách. První
klasickou uměnovědnou knihou k dějinám kláštera, jeho stavebnímu vývinu a historii cyklu
z klášterního ambitu, se stala publikace Emila Pocheho a Jana Krofty z roku 1956-„Na
Slovanech. Stavební a umělecký vývojpražského kláštera.“ Vznikla tedy ještě ve fázi
nedokončené rekonstrukce kostela i kláštrních budov,

a zároveň také předznamenala

zesilování zájmu o slovanské otázky, jenž se ukazoval stále silněji zvlášť po roce 1968. Už
jsem v úvodu naznačil, že vcelku logicky narostl zájem historické obce o Emauzy v důsledku
jejich válečné destrukce a tím následně vynucené obnovy.
Při pořádání konference „Z tradic slovanské kultury v Čechách: Sázava a
Emauzy v dějinách české kultury“, se ukázal i mnou již zmíněný jev, a to zařazování Emauz
do větších tematických celků, jímž následně zkoumání dějin samotného kláštera svým
způsobem trpí. Konference byla programově zaměřená na slovanské aspekty v historii
Emauz, hlavně proto jsem sborník vzešlý z této konference a vydaný roku 1975 tandemem
Jan Petr – Sáva Šabouk, ke své práci příliš nevyužil. Poslední dva z knižích titulů, které se
staly pro mou práci přínosnými, jsou jednak klasická publikace-„Klášter Na Slovanech“-od
Karla Stejskala a pak i relativně nová kniha od zmíněného pokračovatele emauzské klášterní
historické tradice Jáchyma Dalimila Zítka-„Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a
soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství“. Stejskal je jedním z nestorů našich
„emauzologů“. Tématu se soustavně začal věnovat již v šedesátých letech a na jeho paletě
najdeme hned několi titulů zaobírajících klášterem Na Slovanech. Zabývá se však spíše jen
uměleckohistorickou tématikou, proto mi jako podpora postačila i tato jeho „kapesní“ kniha.
Zítkova publikace také není příliš rozsáhlá, přináší však překvapivě dost jinde opomíjených
informací z duchovního, organizačního a hospodářského života. Ostatní tituly jsem sice
mnohdy vyhledal, avšak nic nad rámec obsahu výše vyjmenovaných knih jsem v nich
nenašel. Jedno z nejlepších „slovníkovějších“ zpracování emauzské otázky jsem nalezl
v druhém dílu mohutné publikace „Umělecké památky Prahy“, jehož vydání v roce 1998
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řídila Růžena Baťková. Druhý díl této řady měl podtituů „Nové Město a Vyšehrad“. Ve
vyloženě stručné a heslovité podobě pak najdeme zmínky o Emauzích takřka ve všech
dostupných publikacích malého rozsahu, nebo slovníkového typu a rovněž i v dalších
materiálech, jako třeba v oficiálním emauzském klášterním průvodci.
K ostatním víceméně autonomním tématům, které se v mém pojetí
s klášterem Na Slovanech nějak pojí, je nutno jmenovat především dvě knihy postihující
období druhé světové války, a to tehdejší válku leteckou. Jedna publikace je z doby celkem
nedávné-„Praha v plamenech.Nálety na Prahu v období druhé světové války“-od tria autorů
Plavec – Kaššák – Vojtášek z roku 2008. Druhá je zase patřičně „ideově“ prověřená, stran
důležitých faktů však velmi bohatá a přesná. Tou je kniha Olafa Groehlera „Geschichte des
Luftgriegs.1910-1980“ vydaná v Berlíně v roce 1982.
Jako orientačně-informační zdroj při výběru nejvhodnějších periodik, jejichž
sledováním bych chtěl postihnout hlavně období konce války, kdy došlo k několikerému
bombardování Prahy, mi dobře posloužila souborná monografie Tomáše Pasáka „Soupis
legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945“ vydaná
roku 1980. Ostatní tituly, které uvedu v seznamu použité literatury, mi složili buď jen ke
zlepšení orientace v určité tématice, nebo šlo o příliš kusé údaje, a proto je na tomto místě
nebudu dále vyjmenovávat.
Z tiskovin a časopisů jsem při své práci příliš nečerpal, ale přesto jsem tyto
zdroje v několika případech využil. Především, jak jsem již předeslal, jde o dva deníky, které
vycházely prakticky po celou dobu trvání Protektorátu Čechy a Morava. Těmi jsou České
slovo a Der Neue Tag. Snažil jsem se vybrat periodika v obou jazycích, která by zároveň
měla i dostatečný čtenářský záběr. Hledal jsem především odpověďi na otázky, jak režimní
deníky reagovaly na bombardování Prahy (odehrála se bezpečně tři), jak se těchto událostí
snažila, či nesnažila okupační správa využít a jakou roli v celém případě hrály Emauzy a
jejich zkáza. Další neopomenutelnou tiskovinou je časopis Architektura ČSSR, na jehož
stránkách vyšel po vyhlášení výsledků soutěže na doknčení západního průčelí kostela článek
Oldřicha Dostála a Aleše Vošahlíka na ono téma. Spíš drobně jsem pak využil Věstník
hlavního města Prahy a také článek Víta Vlnase z Dějin a současnosti.
Svou práci jsem se nakonec po pečlivé úvaze rozhodl rozdělit na tři
kapitoly, oproti původní rozvaze, učiněné ještě společně s profesorem Kuklíkem, kdy jsme
pro závěrečnou část výkladu předpokládali potřebu jedné samostatné kapitoly;to se však
v průběhu práce neukázalo jako nezbytně nutné, proto jsem od toho nakonec upustil. Každá
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ze tří nynějších kapitol má teď jednak trošku odlišné zaměření, a také se navzájem výrazněji
liší typem použitých pramenů. Pro
literatury

a v menší

první

kapitolu

jsem

nejvíce

čerpal

z odborné

míře i z některých archivních pramenů, vážících se zpravidla

k nejstarším dějinám objektu. Druhá kapitola je, co se týče zdrojů, zase dost úzce vymezená
tématem náletu a destrukce. Krom méně bohaté literatury k těmto věcem, jsem zde mohl
využít například audiozáznamy rozhlasových projevů, přepisy československého vyslání na
vlnách BBC a zprávy z dobového protektorátního tisku. Pro třetí kapitolu, zabývající se
pozadím obnovy klášterního kostela a vznikem jeho nové západní dominanty, jsem pak
oproti minulým oddílům využíval zdaleka nejvíc plánových a fotografických pramenů.
Pochopitelně vedle další odborné (výše popsané) literatury, článků v odborném tisku a
dalších, rovněž již vyjmenovaných zdrojů. Právě tedy na základě zmíněného odlišného
zaměření jednotlivých kapitol, a částečně se lišících zdrojů, jsem se rozhodoval při členění
výkladové části své práce.
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1.KAPITOLA
Dějiny kláštera a stavebně-umělecký vývoj klášterního kostela
Jak jsem uvedl již v úvodu své práce, pro zkoumání a hodnocení moderních dějin
emauzského klášterního kostela je zcela nezbytné seznámit se s jeho kompletním stavebnětechnickým vývojem, stejně tak jako s dějinami celého kláštera již od jeho založení. Jedině
tak je možné si uvědomit a docenit skutečný význam a jedinečnost této památky. A jedině ve
světle těchto znalostí je možné hodnotit bouřlivé změny, jimiž kostel prošel za posledních
zhruba 70 let, a zasadit je do odpovídajícího kulturně-společenského kontextu.
Stavební a umělecký vývoj kostela jsem se rozhodl rozdělit na čtyři základní
období podle uměleckých stylů (či slohů), které v danou dobu dominovaly a rozhodující
měrou se také odrazily na jeho technické a umělecké podobě (a vlastně i na jeho okolí). Jde
pochopitelně o období gotické, s rozpětím od počátků výstavby v roce 1348 až po rok 1635,
kdy začínají nově příchozí Španělé s postupnou barokizací objektu. Následující dlouhá
barokní fáze se tedy kryje s přítomností montserratských benediktinů a trvá až do
osmdesátých let devatenáctého století. V tu dobu přicházejí beuronští mniši, kteří celý klášter
v intencích své umělecké školy vnitřně i zvnějšku regotizují, včetně kostela samozřejmě.
Toto třetí období je proto snadné označit za novogotické, či beuronské. Poslední fázi jsem
vymezil obdobím existence první československé republiky, proto jsem ji i označil jako dobu
československou. Umělecká podoba kostela se sice od regotizace až do náletu vlastně nijak
nezměnila, co se však dramaticky změnilo, bylo bezprostřední okolí Emauz. Především
v důsledku regulace Podskalí, ale spadá sem i přístavba nového klášterního traktu – tzv.
nového kláštera.
Při sledování dějin celého kláštera Na Slovanech je periodizace o poznání
složitější a kulturně-slohová období zde již stačit nemohou. Vzhledem k tomu, že v průběhu
staletí se charakter tamního řeholního života několikrát podstatně proměnil, nabízí se jako
nejschůdnější způsob rozčlenění na období, vymezená právě přítomností jednotlivých
komunit v Emauzích.

1.1) Dějiny kláštera od založení do druhé světové války
Periodizace podle přítomnsoti jednotlivých, navzájem nemálo odlišných emauzských
komunit, vypadá následovně. Prvním je období slovanských mnichů, kteří naplňovali karlovu
vizi slovanské liturgie od počátků kláštera až do husitských válek. Poté Emauzy fungovaly
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jako jediný utrakvistický klášter u nás, a coby takto jedinečná instituce se udržely až do
přechodu ke katolictví koncem šestnáctého století. Koncem rudolfinské éry se upadající
klášter (již tedy katolický) těsně přivtělil k břevnovsko-broumovské benediktinské
kongregaci. Toto třetí období trvalo zhruba čtyřicet let. Končí převzetím kláštera
katalánskými benediktiny z Montserratu v roce 1635. Dlouhé montserratské období trvalo
téměř dvě a půl století a skončilo předáním kláštera německým beuronům v roce 1880.
Konec beuronské periody je spojen se vznikem Československa a následným odchodem
většiny německých členů konventu. Šestým obdobím, ohraničeným dvěma světovými
válkami, je tak období první československé republiky. Poslední fázi jsem vymezil jako dobu
druhé světové války, během níž byl klášter nacisty zrušen, komunita rozprášena a koncem
války došlo k těžkému poškození náletem. Následující rekonstrukce trvající dlouhá léta, je
předmětem mého zkoumání ve třetí a čtvrté kapitole.

1.1.1) Slovanské období (1347-1419)
Málokterá fáze českých dějin poutala a stále poutá tolik pozornosti tuzemské historické obce,
jako právě doba „Otce Vlasti“ Karla IV.. Jeho dílo státnické, diplomatické, zakladatelské i
duchovní, zkrátka celkový jeho odkaz, byl vystaven veskrze kompletnímu zkoumání a jeho
činy nesčetněkrát - v mnoha polohách a mnohými metodami - interpretovány,
kategorizovány a hodnoceny. Tato část mé práce je tedy spíše shrnutím některých aspektů
jeho celoživotního působení, pochopitelně těch, které se nějakým způsobem významně
dotýkaly emauzského kláštera.
Asi není možné přesně určit, kdy v mladém Karlovi uzrávaly jednotlivé vize
a koncepce, které se po svém nástupu na český trůn jal naplňovat. Mám na mysli okamžik,
kdy začal věřit, že skrze své přemyslovské državy bude mít možnost naplnit předpoklady
následníka trůnu, které do něj byly vkládány a bude tak pouze na něm, jakým způsobem bude
kormidlovat osudy svěřených panství. Spíše než o okamžik, šlo patrně o dlouhodobější
proces, který započal již v útlém věku, kdy byl jako malé princátko ve Francii vychováván ke
svému budoucímu panovnickému „povolání“. Je velmi pravděpodobné, že někdy v průběhu
tohoto období dospívání, nebo nejpozději v dobách „panovnické přípravky“ v severní Itálii,
musel již uvažovat nad reálnými úkoly, které ho jako následníka českého trůnu neminou.
Vzdělání a inspiraci, jichž se mu během mládí dostalo, dokázal pak během své dlouhé vlády
vynikajícím způsobem zužitkovat. Velká většina jeho činů mě stále udivuje svým
propracovaným ideovým pozadím, svou precizností s níž byly uvedeny v život a svou
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funkčností, která některým z nich dala přežít v jistém smyslu i mnohá staletí. Jedním z jeho
projektů, který přes mnohé nesnáze a neslavná období v průběhu věků, vždy nakonec obhájil
smysl své existence, je i klášter Na Slovanech.
Jedna z nejzajímavějších rovin, kterou můžeme v karlově příběhu sledovat,
je tedy jeho ohromně pestrá činnost zakladatelská. Již ne mou spekulací, ale všeobecně
známým a přijímaným faktem je, že prakticky žádný z jeho zakladatelských počinů – ať už
domácích, či zahraničních – nevznikl náhle, či snad bezmyšlenkovitě. Právě naopak, všechny
své kroky na tomto poli měl mimořádně dobře rozmyšleny a odůvodněny a všechny měly
rovněž jasně a pevně dané místo a funkci v jeho celkovém „ideově-politicko-kulturním“
konceptu, který se rozhodl vytvářet. Stejně tak tomu bylo i s Prahou, kterou si zvolil za své
sídelní město. Nepochybně již před svým nástupem na trůn musel uvažovat o jejích
přednostech i nedostatcích a o možnostech jejího rozvoje. Dokumentuje to i jeden z jeho
vůbec nejúžasnějších počinů – založení Nového Města. Ten totiž přesně ilustruje jeho přístup
k detailu, jasně dokládá důmyslný cit a prozíravost, se kterými přistupoval k jednotlivým
složkám celého problému a jasně také dokazuje důkladnou přípravu všech jednotlivostí
dávno před faktickým počátkem celého projektu. V případě založení Nového Města jsou tak
jeho prozřetelnost a vizionářství, lze snad říci jeho „génius urbanistický“, takřka hmatatelné.
V jeho konceptu, který založením Nového Města Praze narýsoval, mimořádně efektivně
souzní duchovní, kulturní i hospodářské potřeby a funkce středověkého velkoměsta. Dokázal
pražské aglomeraci, vyvíjející se do té doby po několik staletí spíše živelně, vtisknout pevný
řád, od kterého se odvíjel její rozovj po dobu dalších téměř pěti století.
A právě i založení kláštera Na Slovanech je neoddělitelně spjato se vznikem
Nového Města pražského. Nejen hospodářské motivy a upřímná zbožnost a ve středověku
běžná panovnická ctnost stály za karlovou širokou podporou církve, byla to i jeho touha
vytvořit z Prahy opravdové politické i kulturní centrum a rovněž i jeho záliba v kuriozitách a
zvláštnostech, které ho vedly k pozvání celé řady duchovních institucí do svého sídelního
města. Touto činností Karel převýšil všechny dosavadní české panovníky – nepočítaje
mimopražské fundace, dal Karel jen na Novém Městě založit sedm klášterů.1) Nově zde
najdeme ambrosiány, servity, karmelitány a augustiniány. Tato zakladatelská činnost karlova
je jistě látkou velmi obsáhlou a není na místě, abych se jí zde podrobněji věnoval. Stačí proto
1)

Ke karlově zakladatelské činnosti církevní např.: Spěváček, J., Karel IV. – život a dílo 1316-1378, Praha 1979;

nebo též: Bláhová, M., Klášterní fundace Karla IV., in: Benešovská, Z. – Kubínová, K. (ed.), Emauzy.
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.18-28.
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konstatovat, že jednou z oněch řeholí, kterými se Karel rozhodl obohatit své sídelní město,
byli i slovanští benediktini. Zde se dostávám k druhému hlavnímu činiteli, jenž spolupůsobil
na mladého Lucemburka při jeho vskutku nevšedním rozhodnutí oživit v Čechách
slovanskou liturgii.
Tím je jeden z prostředků, kterými Karel dokázal kultivovat a rozvíjet své
české državy, jedna z metod, kterou dokázal posilovat svou domácí a následně tak i
mezinárodní pozici, a sice – dalekosáhlé, trvalé a promyšlené pěstování přemyslovského
rodového odkazu. Pro zaměření mé práce není příliš důležité, co všechno přesně tím můžeme
myslet, jaké všechny aktivity pod to lze, nebo nelze zahrnout, nebo jak silnou provázanost
budeme jednotlivým jevům přisuzovat. Stejně tak není vlastně podstatné, zda za jeho činy na
tomto poli chce někdo vidět pouze romanticky upřímnou motivaci, pramenící snad z čistě
vrozené příchylnosti ke všemu přemyslovskému, českému a slovanskému, nebo zda je chce
někdo vyložit pouze jako prvotřídní mocensko-politický kalkul, jakýsi nezbytný pilíř jeho
dlouhodobých mocenských plánů. Je to koneckonců jen jedna z platforem, jedna z koncepcí
Karla IV., která se vždy v nějakém ohledu prolínala a podpírala s dalšími jeho činy a
ambicemi, ať už kulturní, politické, či hospodářské povahy.
Podstatné pro mou práci je to, že cosi jako karlův „rodový-přemyslovský
program“ existovalo, a že jednou z jeho neodmyslitelných součástí bylo i navazování na
slovanské kořeny českého křesťanství, tedy na tradici cyrilometodějskou. Sám Karel, jakožto
špičkově vzdělaný mladý panovník, nepodcenil význam a sílu této tradice ani na okamžik.
Dobře totiž věděl o příběhu svých předků knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily – o příběhu
pokřtění prarodičů patrona země svatého Václava z rukou samotného arcibiskupa Metoděje.
Znal pochopitelně i odvážný čin knížete Oldřicha, který dal v Sázavě na popud mnicha
Prokopa založit klášter se slovanskou liturgií (a v jistém smyslu mu mohl být v tomto
vzorem). Znal i tehdy tradovaný původ kmene Čechů, kteří podle Dalimila měli přijít ze
starého Chorvatska a stejně tak si byl vědom i filologické příbuznosti a spojitostí ve vývoji
staroslověnštiny a češtiny. Neméně důležité však je, že velmi dobře chápal i potenciál, který
v sobě skrývalo cílené posilování této tradice ve vztahu k východním – tedy slovanským –
územím Evropy. Zejména k mocnému státu srbského cara Štěpána Dušana. Působení na
oblast jihovýchodní Evropy přes „slovansky-vzájemný“ most, za jehož významnou (ne-li
nejvýznamnější) součást se dá odkaz soluňských bratrů považovat, mělo pro Karla opět
několikerý význam. Jako nejdůležitější aspekty jeho „východní“ politiky, jsou v české
odborné literatuře uváděny jeho ambice urovnávat, a pokud možno i urovnat, vztahy západní
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a východní církve, a pak také skrze upevňování vztahů ke slovanským státům svým
způsobem vyrovnávat tlak německé říše na západě.2) Opět není prostor, abych nějak
komplexněji rozebíral, jak přesně tato politika vypadala, jaké byly její motivy, pozadí a
výsledky.
Podstatné opět je, že slovanská liturgie nebyla pro Karla čímsi neznámým.
Měl možnost se s ní setkat již při své cestě do Itálie, kam v roce 1337 cestoval přes
slovanskou Dalmácii. Zde byla římská liturgie, sloužená však ve staroslověnštině, povolena
již bulou papeže Inocence IV. z roku 1248.3) Karel byl při své cestě svědkem úpadku církevní
organizace v těchto končinách a o deset let později dokázal tento aspekt využít jako jeden
z argumentů, kterými podepřel svou žádost na založení kláštera se slovanskou liturgií v Praze
(původní záměr byl vybudovat takových míst na svých územích hned několik, což už mu
však papež Kůliment VI. nepovolil).4) Je dosti pravděpodobné, že na myšlenku zřízení místa,
kde by se mohla pěstovat staroslověnská liturgie, tedy místa, které by zároveň mohlo okázale
připomínat jeho slavjanofilství, přišel nejpozději právě při své dobrodružné cestě do Itálie ve
třicátých letech.
Jak už jsem shora naznačil, v založení kláštera Na Slovanech můžeme
spatřovat dva základní elementy. První je spíše osobnější, intimnější. Jde o jeho pěstování
rodového odkazu a cyrilometodějské tradice, k nimž jistě jako vzdělaný panovník a syn
Elišky Přemyslovny přirozeně tíhnul a upřímně cítil nemalé sympatie. Také sem spadá jeho
upřímná snaha vybudovat z Prahy významné politické a kulturní centrum Evropy, z něhož by
jemu svěřený stát a lid museli pochopitelně profitovat. Druhá rovina je spíše praktickypolitická. Ta se týká jeho umění tento svůj rodový původ a ranně křesťanskou tradici svého
lidu využít k politickým cílům. A můžeme sem koneckonců přičíst i čistě hospodářsky
chápanou snahu o rozvoj své sídelní aglomerace, kterou založením Nového Města nebývale
ekonomicky pozvedl a s tím tak významně posílil i hospodářskou oporu svého dvora. Oba
tyto činitele ho tedy dovedly k obnovení slovanské liturgie v Čechách.
Právních aktů zakládajících emauzský klášter bylo vlastně několik. Nejdříve
9. května 1347 souhlasil papež Kliment VI. se žádostí moravského markraběte Karla, aby
mohl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic povolit benediktinům slovanského ritu vykládat
2)

Ke karlově „slovanské“ politice např.: Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj

pražského kláštera, Praha 1956, s.9-13; nebo též: Petr, J., - Šabouk, S. (ed.), Z tradic slovanské kultury u nás.
Sázava a Emauzy v dějinách české kultury, Praha, 1975. 3)Spěváček, J., Karel IV. – život a dílo 1316-1378,
Praha 1979, s.130. 4)Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera, Praha
1956, s.12; nebo též: Spěváček, J., Karel IV. – život a dílo 1316-1378, Praha 1979, s.128.
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slovo boží a sloužit mši v jazyce slovanském, ale pouze na jednom místě v Čechách a aniž by
tak porušili práva místní farnosti.5) Tomuto aktu předcházelo osobní setkání papeže s Karlem
a jeho otcem Janem Lucemburským, když v Avignonu, v období velikonoc roku 1346,
jednali o okolnostech volby Karla římským králem. Odůvodněn byl tento souhlas v podstatě
tím, že v českých zemích je stále řada bezvěrců, které by liturgie ve slovanském jazyce měla
pomoci obrátit na správnou víru a svou roli sehrál jistě i fakt, že řeholníci z rozvrácených
dalmatských klášterů zde mohli najít nové důstojné útočiště. Druhým oficiálním aktem byla
zakládací listina kláštera Na Slovanech,6) kterou vydal Karel 21. listopadu 1347
v Norimberku (relativně velkou prodlevu připisuje většina moderních autorů jeho
zaneprázdněnosti po nástupu na trůn). To již činil jako král český a římský a rozhodl, že pro
potřeby kláštera bude upraven farní kostelík sv.Kosmy a Damiána v pražském Podskalí.
Provedením tedy pověřil arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Ten měl zajistit odškodnění
Vyšehradské kapituly (jíž patřilo patronátní právo nad podskalským farním obvodem) a poté
se souhlasem pražské kapituly povýšil listinou ze 14. prosince 1347 zmíněný kostelík a zřídil
při něm klášter7). Zasvěcen byl Panně Marii a svatým Jeronýmovi, Cyrilovi, Metodějovi,
Vojtěchovi a Prokopovi, tedy všem svatým, kteří měli z tehdejšího pohledu něco společného
se slovanskou křesťanskou tradicí. Bulou ze 14. září 1348 pak založení kláštera znovu
potvrdil i papež, čímž byl celý právní proces založení kláštera definitivně stvrzen a uzavřen.8)
Příchozí řeholníci pocházeli většinou ze zrušeného kláštera v Tkonu (leží na
jihovýchodní straně ostrova Pašman, asi 25 kilometrů jižně od Zadaru) a z několika dalších
oblastí Dalmácie a Slavonie.9) Usadili se v průběhu roku 1347 v budovách přilehlých ke
kostelíku sv.Kosmy a Damiána a hned po papežském potvrzení ze září roku 1348 si zvolili
svého prvního opata, jímž se stal Pavel I. Ursinus.10) Vzápětí položili i základní kameny
nového kláštera, který Karel hned na počátku vybavil několika štědrými donacemi a
imunitami. Nemálo prostředků na vybudování kláštera bylo získáno také od pražských
měšťanů a dalších osob (vcelku šlo především o osvobození od většiny cel a daní, pak o
5)

Stejskal, K., Klášter Na Slovanech, Praha 1974, s.10; nebo též: Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební

a umělecký vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.19. 6)Schlesinger L., Das Registrum Slavorum, Praha 1878,
s.1-9. 7)Helmling, L. – Horcicka, A., Das Vollständige Registrum Slavorum, Praha 1904, s.8-16. 8)Bláhová, M.,
Klášterní fundace Karla IV., in: Benešovská, Z. – Kubínová, K. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na
Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.22.

9)

Petr, J., - Šabouk, S. (ed.), Z tradic slovanské kultury u nás.

Sázava a Emauzy v dějinách české kultury, Praha, 1975.

10)

Kůrka, P., Slovanský klášter mezi husitstvím a

katolicismem. Dějiny klášterní komunity v letech 1419-1592, in: Benešovská, Z. – Kubínová, K. (ed.), Emauzy.
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.110.
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příjmy z četných vesnic a dvorů, poplatků z masných krámů pražských měst a poplatků
z vína na ungeltu).11) Po faktickém počátku výstavby konventu přibyly ještě třeba v lednu
1349 Karlem darované výdělky z královského zboží v Kouřimi. Vzhledem k tomu, že Karel
počítal s klášterem i jako s jakýmsi doplňujícím zdrojem vzdělání k právě založené
univerzitě (především v oblasti studia a výuky cizích jazyků) a vzhledem k tomu, že
Benediktova řehole klade velký důraz na chórvou modlitbu, bylo nutné zajistit dostatek knih
pro provoz kláštera. Ponejvíce šlo o knihy liturgické a jazykové. Dokládá to třeba i
dochovaný záznam o ročním platu deseti marek stříbra pro písaře Jana,12) který od Karla
obdržel za zhotovování a opisy hlaholských knih. Asi nejslavnějším dílem z klášterní
produkce tohoto prvního období se stala druhá část tzv. Remešského evangeliáře (jež se stal
součástí korunovační

ceremonie

francouzských králů),

neboli Sázavsko-emauzský

evangelistář z roku 1395, obsahující domnělý autograf sv.Prokopa, pontifikální modlitby a
čtení pro opata. Tento kus se později dostal do Cařihradu jako dar husitského poselstva,
jednajícího v roce 1452 o možnostech spojení českých utrakvistů s východní církví.
Z Cařihradu ho roku 1574 (spolu s dalšími vzácnostmi) odkoupil lotrinský kardinál a biskup
remešský Karel, který ho následně daroval remešské katedrále.13)
Stavba kláštera probíhala vcelku pomalu, přesto se nakonec klášter stal
jednou z nemnoha fundací, u níž se jejich zakladatel dožil i dokončení a mohl je tak sám
„uvést do provozu“. Stavba, která ve své době budila nemalou pozornost (Beneš Krabice
z Weitmile ji označuje za dílo „pozoruhodně vybudované“ a jeho stavební náklady
přirovnává dokonce k nákladům nutným na zbudování Karlova mostu),14) se dočkala
slavnostního vysvěcení 29. března na pondělí Velikonoční roku 1372. Slavnostní akt provedl
arcibiskup Jan Očko z Vlašimě za účasti nejen císaře a jeho syna Václava, ale i celé řady
velmi pozoruhodných hostů – přítomni byli například papežský nuncius, kníže a kurfiřt
saský, arcibiskup a kurfiřt mohučský, patriarcha alexandrijský, arcibiskup z Granu,
biskupové z Met, Augsburku, Paříže a Neuburku, nebo i kníže opolský a řada dalších
významných hostů. Monasterium Slavorum se zařadilo mezi vůbec největší stavby ve městě
11)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně

opatství, Praha 2007, s.6.
s.65-66.

13)

12)

Helmling, L. – Horcicka, A., Das Vollständige Registrum Slavorum, Praha 1904,

Stejskal, K., Klášter Na Slovanech, Praha 1974, s.17; nebo též: Molnár, A., Valdenští, Praha 1973.

s.215; nebo též: Kůrka, P., Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní komunity
v letech 1419-1592, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech
v srdci Prahy, Praha 2007, s.111-114.

14)

Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj

pražského kláštera, Praha 1956, 22-24.
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a díky své poloze a mohutnosti se na několik století stalo jednou z hlavních dominant
tehdejší Prahy.15) Velmi významný posun v chápání kláštera, přinesly studie K.Benešovské a
Z.Všetečkové z roku 1996.16) Podařilo se jim nejen dát do souvislostí architektonickou a
malířskou výzdobu kláštera, ale především prokázali těsné souvislosti mezi samotným
umístěním a rozvržením kláštera a duchovními rituály Nového Města. Na jejich bádání pak
v jistém smyslu navázala i Zorana Opačić,17) která dokázala spojitost mezi klášterem a dalším
důležitým, již vlastně imperiálním aspektem karlovy vlády – uctíváním říšských svátostin.
Ty byli do Prahy přivezeny v květnu 1350 a podle Opačić znamenaly počátek nové éry
v duchovním životě města. Jednotlivé kostely a instituce sice Karel již od počátku své vlády
zahrnoval nejrůznějšími svátostinami a relikviemi, takže se Praha rychle stávala jedním z
„poutnických center“ tehdejší Evropy, ale postupem času se naplňovala karlova ambice
udělat z Prahy, právě i skrze říšské insignie, opravdové duchovní centrum celé říše. To se mu
svým způsobem podařilo v roce 1354, kdy došlo k ustavení svátku Kopí a hřebů Páně. I toto
téma je příliš obsáhlé, než abych jej zde podrobně rozebíral. Důležité je, že Opačić se
podařilo prokázat, že podobným způsobem, jakým říšské insignie ovlivnili uměleckou
podobu Karlštejna ovlivnili i klášter Na Slovanech. Zde znamenalo jejich uctívání s největší
pravděpodobností změnu ve výstavbě východního křídla18) a zejména dodatečné zařazení
několika typologických scén do klášterního ambitu. Podrobněji se k těmto bodům dostanu
v dalších podkapitolách. Ještě je potřeba doplnit, že Emauzy se staly i součásti karlovy
poslední cesty městem. Byl zde vystaven v noci, uprostřed smuteční cesty, která vedla
symbolicky z Vyšehradu, přes Emauzy a druhý den pokračovala přes Nové Město do
katedrály sv.Víta.19)
Pro úplnost musím ještě dodat, že klášterní komunitu tvořili zpočátku hlavně
cizinci – Charváti, Srbové, Bulhaři i Rusové, a až postupem času, se v konventu zvyšoval
15)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně

opatství, Praha 2007, s.7.

16)

Všetečková, Z., Gotické nástěnné malby v křížové chodbě kláštera Na Slovanech,

in: Umění, roč.44, 1996, č.2; nebo též: Benešovská, K., Emauzy a Nové Město pražské: otázka architekta, in:
Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007,
s.77-92. 17)Opačić, Z., Emauzský klášter a Nové Město pražské: slovanská tradice, císařská ideologie a veřejný
rituál v Praze 14.století, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech
v srdci Prahy, Praha 2007, s.32-60.

18)

tamtéž, s.48; nebo též: Ječný, H. – Píša, V., Slovanský benediktinský

klášter v Praze, in: Monumentorum tutela 4, 1969; nebo též: ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město,
č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985.

19)

Opačić, Z., Emauzský klášter a Nové Město pražské: slovanská

tradice, císařská ideologie a veřejný rituál v Praze 14.století, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy.
Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.34.
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počet Čechů. Takto pestré osazenstvo udržovalo v tomto obodbí čilé styky nejen s
charvátským přímořím, ale třeba i s Bosnou, Kyjevskou Rusí a Byzancí.20) Klášter to byl tedy
i v těchto ohledech vskutku slovanský. V poslední čtvrtině 14. století už byl navíc tak silný,
že za úřadu druhého opata Pavla Kříže mohl roku 1380 pomáhat založit a obsadit filiální
klášter v Olešnici u Vratislavi a pak na přání polského krále Vladislava Jagiella a jeho ženy
Hedviky roku 1390 další filiaci v Klepařích u Krakova.21) V srpnu roku 1393 pak Václav IV.
písemně potvrdil klášteru všechna dosavadní privilegia.22)

1.1.2) Utrakvistickým klášterem (1419-1592)
Celková proměna atmosféry v české společnosti po roce 1400, kdy se zřetelně projevují
snahy o reformu příliš bohaté a příliš zesvětštělé církve, se pochopitelně dotkla i emauzského
kláštera. A je pozoruhodné, jak tento klášter, který nikdy nepatřil k nejbohatším a ani
nejvýznamnějším u nás, si přesto udržel i v tomto období postavení vskutku výjimečné. Stalo
se tak především díky přechodu ke kalichu, kdy v pohnutém roce 1419 vyšel opat Pavel Kříž
vstříc rozohněnému davu a podával veřejně pod obojí. Sama tato příhoda nemá příliš pevné
opory v pramenech, ale třeba Poche ve svém díle přebírá tuto okolnost bez námitek. Zdá se to
však přecejen vcelku logické. Není totiž pochyb o tom, že v situaci roku 1419 se klášter mohl
sotva rozhodovat opravdu svobodně. Je však také pravda, že se vskutku v mnohém lišil od
ostatních církevních institucí. Husitské myšlenky zde byly již dříve přijímány se sympatiemi.
Jan Hus byl s klášterem ve styku a dost možná zde načerpal inspiraci ke své jazykové práci
(diakritický pravopis má totiž skrze svůj základ „jedno písmeno=jeden znak“ přímou
souvislost s hlaholským písmem a i husovo dílo „De ortographia bohemica“ mělo původně
vzniknout jako učebnice češtiny pro jižní slovany).23) Je tedy opravdu možné, že emauzské
slovanské založení a vcelku domácí osazenstvo, patrně doprovázené vstřícným postojem
opata vůči zradikalizovanému davu, ho uchránily od zkázy, která se snadno mohla stát i
zkázou trvalou. Buď jak buď, klášter Na Slovanech zůstal během husitských válek jediným
neponičeným a fungujícím klášterem v Praze a především – stal se jediným řeholním
tělesem utrakvistů u nás. Ať už je náš názor na českou reformaci jakýkoli, tato okolnost
20)

Stejskal, K., Klášter Na Slovanech, Praha 1974, s.14-22. 21)Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a

umělecký vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.24.

22)

Helmling, L., Emaus. Kurzgefasste Geschichte und

Beschreibung der Kirche und des Klosters Unserer Lieben Frau von Montserrat zu Emaus in Prag, Praha 1903,
s.15-16.

23)

Kůrka, P., Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní komunity v letech

1419-1592, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci
Prahy, Praha 2007, s.111-114
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z něj činí zcela výjimečnou a vlastně opět samostatnou kategorii našeho kulturního dědictví.
Je nutné dodat, že klášter sice zůstal zachován, ale v důsledku husitských bouří zanikla celá
řada jeho příjmů a klášter se tak dostal do nemalých finančních potíží.24) Sporé pramenné
údaje nám však bohužel nedovolují nahlédnout blíže do života zdejší oslabené komunity.
Jediné, na čem se různé prameny shodují, je úmrtí Řehoře Kříže, který zemřel roku 1426.25)
Dá se tedy říct, že jeho úřad překlenul první období slovanské s následnující dobou
utrakvistickou. Komunita dál existovala, ale jak už jsem zmínil, střídmost vyprávěcích
pramenů nám dává nahlédnout do jejích osudů jen velmi poskrovnu a podobné to je i při
mapování hospodářských dějin kláštera – dochovalo se několik zpráv o zástavách klášterního
majetku, případně kšaftech ve prospěch kláštera. Stran majetkových a hospodářských poměrů
je situace obdobná i ve století následujícím.
Další výjimečností tohoto období je jistá spojitost kláštera s existencí
konzistoře pod obojí, která také dodnes není plně objasněna. Zdá se však, že alespoň po
nějaký čas opravdu sídlila v Emauzích, přičemž Týnský chrám sloužil v tu dobu patrně jen
jako hlavní chrám utrakvistů (různé zdroje udávají pro stejnou dobu sídlo konzistoře jak u
Týna, tak v Emauzích). Propojenost obou institucí dokládají i některé osoby, u nichž
záznamy hovoří zároveň jako o emauzských opatech i administrátorech konzistoře, byť není
vždy zcela zřejmé, zda se tyto jejich funkce časově překrývaly.
Dějiny emauzského kláštera v těchto časech jsou vůbec zahaleny řadou
nejasností a navzájem si protiřečících výkladů. V odborné literatuře jsem nalezl zdaleka
nejpečlivější popis a rozbor událostí tohoto období v příspěvku Pavla Kůrky26), kterému se
podařilo přehledným způsobem spojit a utřídit informace z dobových vyprávěcích pramenů a
pramenů úřední povahy. Přináší třeba i výtečnou srovnávací tabulku se známými, či
domnělými emauzskými opaty této doby, kde uvádí jednotlivé zdroje i s jimi uváděnými
jmény a datacemi opatů.27) Z významných událostí patnáctého století, ke kterým prameny
nemlčí, jsou důležitá především třicátá a čtyřicátá léta, kdy zde pobýval pozdější zakladatel
jednoty bratrské, bratr Řehoř a došlo i k věnování zmiňovaného Remešského evangeliáře pro
poselství do Cařihradu.28) Už jen tato fakta dokládají nemalý vliv a význam kláštera i v tomto
období. Další drobné zprávy se u kronikářů objevují až koncem patnáctého století.
24)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně

opatství, Praha 2007, s.8.
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Kůrka, P., Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní
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tamtéž, s.112-122.

Klášter Na Slovanech, Praha 1974, s.17.
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27)

tamtéž, tabulka, s.110.

28)

Stejskal, K.,

Pro století šestnácté je situace kolem Emauz dokonce tak nezřetelná, že není úplně jisté, zda
zde dál fungovalo více členů a dalo by se tak mluvit o kontinuitě klášterní komunity, nebo
zda pozice kláštera fakticky klesla na úroveň pouhé fary a titulatura kláštera mu zůstala
pouze „de iure“. Máme sice oněch několik zpráv o jednotlivých opatech, jejichž činy
z různých důvodů přitáhly pozornost kronikářů a letopisců – opat Jakub Stříbrský se roku
1497 podle Paprockého měl dopustit v Emauzích obrazoborectví (leč přílišná tendenčnost a
dlouhý časový odstup od samotné události a jejího zapsání Paprockým celý příběh
znevěrohodňují); Jiří Sovka Chrudimský zase vyvolal bouřlivé reakce svým přechodem ke
katolictví v roce 1510; týnského faráře Jana Hradeckého zase jmenoval opatem přímo čerstvě
zvolený český král Ferdinand I. – zde je předpoklad, že tak chtěl jmenováním umírněného
utrakvisty zabránit pronikání radikálnějšího utrakvizmu do Emauz.
Z dalších drobných zmínek vyplývá, že klášteru se nedostávalo
odpovídajících příjmů, což se pochopitelně odráželo ve stále se zhoršujícím technickém
stavu. Posledním výrazným opatem, a zároveň i posledním opatem kališnickým, byl Matouš
Benešovský, zvaný Philonomus (v úřadě v letech 1582-1592).29) Dosadil ho Rudolf II., poté
co mu Benešovský slíbil přechod ke katolictví. V tom císaře musel zklamat, neb se záhy
oženil a klášter se pod jeho vedením proměnil spíše v zábavní hostinec. Byl však zároveň
vynikajícím lingvistou, což dokázal sestavením dvou knih o češtině – Grammatica Bohemica
(1577) a Knížka slov českých vyložených (1587). Paradoxně tak zakladatelovo poslání
v období patnáctého a šestnáctého století naplnil nejlépe právě muž, který se jako opat oženil
a v zahradě kláštera dal údajně zřídit kuželník.30 V roce 1592 byl Benešovský uvězněn a
posléze i vypovězen ze země.31) Jeho nástupce jmenoval opět Rudolf II. a tentokráte se strefil
lépe. Pavel Paminodas Horský, jmenovaný 30. září 1592, byl sice rovněž utrakvista – působil
jako farář na Zderaze – avšak přestože konverzi ke katolictví nesliboval, velmi záhy k ní
přistoupil. Horský dal roku 1593 rovněž znovu vysvětit kostel, klášter i kapli sv.Kosmy a
Damiána, když k tomu povolal v tu dobu v Praze pobývajícího papežského nuncia
Spacianiho. Odklonem od kalicha za opata Horského však pochopitelně konfesijní tahanice
okolo Emauz nekončily. Utrakvistické stavy protestovali proti tomuto kroku, jako proti
29)

Kůrka, P., Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní komunity v letech 1419-1592,

in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha
2007, s.112-120; nebo též: Koupil, O., Matouš Benešovský, zvaný Philonomus. Grammatica Bohemica.
Gramatika česká a Knížka českých slov vyložených, Praha 2003, s.9-35. 30)tamtéž; nebo též: ANPÚ, Zahradník,
P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.84. 31)Koupil, O., Matouš Benešovský, zvaný
Philonomus. Grammatica Bohemica. Gramatika česká a Knížka českých slov vyložených, Praha 2003, s.32.
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bezprecedentnímu zásahu do zaběhlých konfesijních poměrů, vlastně až do vydání
Rudolfova majestátu. 32)

1.1.3) Břevnovsko-broumovská epizoda (1592-1635)
Přestupem Pavla Paminody Horského ke katolictví tedy definitivně skončilo období
kališnické, trvající od roku 1419. Ať už budeme hodnotit toto období jakkoliv, ať už je nám
česká reformace milá, či ne, faktem zůstává, že díky kališníkům klášter dokázal přežít těžké
období husitských válek, stejně jako následující dlouhé období relativního klidu. Přežila tak i
jeho bohatá knihovna, z níž mohl čerpat vědomosti pro své knihy nejen Philonomus
Benešovský. Jejího potenciálu využívali různí učenci i v následujícím období před
třicetiletou válkou. Po konverzi hostil Paminodas Horský v klášteře například zmiňovaného
kronikáře Paprockého z Hlohol, dále třeba chorvatského učence Fausta Vrančiće, autora
pětijazyčného slovníku, nebo i Jana Keplera, který odtud v letech 1602-1604 docházel do
observatoře na Hradčanech.33) Jak připomíná ve své práci Kůrka, Vrančićovo latinizované
jméno „Faustus Verantius“ způsobilo pravděpodobně lokalizaci již tehdy rozšířené pověsti o
doktoru Faustovi do těsného sousedství emauzského kláštera.34) Dodnes se budova sousedící
s kostelem sv.Jana na Skalce, vlastně přes ulici od Emauz, nazývá Faustovým domem, ač
v něm nikdy žádný Faust nežil. Opat Pavel Paminodas Horský pobýval po nějakou dobu roku
1602 v Broumově, kde složil řeholní sliby a přijal i opatské svěcení. Od této doby až do
převzetí Emauz montserratskými benediktiny se opatství přivtělilo k české benediktinské
kongregaci, kdy břevnovsko-broumovští opati měli nad klášterem právo vizitace (podobně
jako nad jinými benediktinskými kláštery v Čechách), a kdy jako vizitátoři kláštera i
dosazovali zdejší opaty.35) Horský zemřel roku 1607 a podle přivolaného lékaře měl být
otráven jedem rozpuštěným ve víně. Počátkem sedmnáctého století se pak v emauzském
klášteře vystřídali tři broumovští profesové a jeden kladrubský mnich.36)
32)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně

opatství, Praha 2007, s.8-9.

33)

Ottův slovník naučný, XIV, Praha 1899, heslo: Kepler, Jan, s.167. 34) Kůrka, P.,

Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dějiny klášterní komunity v letech 1419-1592, in:
Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007,
s.121.

35)

Vilímková, M. – Preiss,P., Ve znamení břevna a růží. Historický, umělecký a kulturní odkaz

benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989, s.138-140; nebo též: Zítko, J., Stručné dějiny emauzského
opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.10.

36)

Helmling, L.,

Emaus. Kurzgefasste Geschichte und Beschreibung der Kirche und des Klosters Unserer Lieben Frau von
Montserrat zu Emaus in Prag, Praha 1903, s.21.
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První byl Petr Lodereker (1607-1611), který po sobě zanechal sedmijazyčný slovník. Ten byl
i svědkem první opravdu velké pohromy pro klášter, kdy za vpádu pasovských vojsk v roce
161137) cizí žoldnéři, patrně i s pomocí podskalské lůzy, celý konvent vyrabovali a způsobily
tak především místní knihovně nenávratné ztráty. Lodereker se údajně zachránil úkrytem
v komíně a po této události se raději vrátil zpět do Broumova. Od roku 1611 se během tří let
vystřídali v čele kláštera tři dosazení opati, ani jeden z nich si však se žalostným stavem
nedokázal poradit a poslední z nich – Jan Benno Falkenberg, odešel zpět do Broumova v roce
1613. V této zoufalé situaci byl jako administrátor do Emauz dosazen Adam Benedikt
Bavorovský z kláštera v Rajhradě.38) Po dvou vcelku úspěšných letech správy byl jmenován i
do pozice opata, v níž setrval až do roku 1635, kdy došlo k další zásadní změně v dějinách
kláštera.

1.1.4) Monserratská doba (1635-1880)
Nyní již katolickému klášteru nepřinesla užitek kupodivu ani bitva na Bílé Hoře a následná
změna poměrů. Klášter dále živořil, až se proživořil k roku 1635, kdy byl Ferdinandem III.
předán španělským benediktinům z katalánského Montserratu. Zde je klíčová postava
dvorního zpovědníka Ferdinandovy manželky, španělské infantky Marie, Benedikta Peňalosy
de Mondragon. Montserratští benediktini se usadili ve Vídni již v roce 1631 a na druhý pokus
se jim zde podařilo zřídit klášter, jehož opatem se stal právě Peňalosa. V roce 1635 vyslyšel
císař i jejich prosby o zřízení kláštera v Čechách – z tehdejšího katolického pohledu na
vlastně „misijním“ území. S požehnáním pražského arcibiskupa kardinála Harracha (nutno
říci, že přes mnohé protesty opatů břevnovsko-broumovského i emauzského), dostali
k dispozici právě pražské Emauzy.39) Ferdinand tak učinil po vítězství nad Švédy u
Nördlingenu 5. září 1634, neb před tím přislíbil, že v případě vítězství vybuduje jako
díkůvzdání Panně Marii Montserratské klášter. K její cti nově příchozí pak rozšířili zasvěcení
kostela a upravili i oficiální název na „Opatství Panny Marie Montserratské v Emauzích“.40)
Dosavadní emauzští řeholníci byli nakonec s finanční náhradou 10 000 zlatých, i se svým
37)

Míka, Z. (ed), Dějiny Prahy v datech, Praha 1999, s.96.

38)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v

Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.9-10.

39)

Zahradník, P., SHP,

Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.94; nebo též: Štěpánek, P., Španělská etapa
emauzského kláštera, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech
v srdci Prahy, Praha 2007, s.125-130; nebo též: Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký
vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.26-30. 40)Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis
uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.10-11.
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bohatým archivem, přesunuti do bývalé jezuitské koleje u sv.Mikuláše na Starém Městě.
Tam knihovna přečkala až do josefínských reforem, kdy byla tamní prelatura zrušena.41)
Španělé přišli do Prahy na jaře 1635 a do kláštera je uvedl v doprovodu
kardinála Harracha sám císař. Opatem byl jmenován Peňalosa (klášter ve Vídni byl brzy po
tom podřízen emauzskému, patrně proto, aby ho právě Peňalosa mohl i nadále řídit.42) Císař
si ponechal právo napříště zvolené opaty potvrzovat, stejně tak si vymínil, že Emauzy
nebudou oficiálně podléhat biskupství pražskému, nýbrž vídeňskému. V prvních letech se
vyskytly problémy se španělským ústředím ve Valladolidu, které mělo zájem promlouvat i
do věcí kongregací na „německých územích“ a například si vyžádalo návrat několika
emauzských konventuálů. Vliv španělského ústředí pak postupně slábl, až se v době
Leopolda I. vytratil docela.43) Vlastně hned po jejich příchodu se začalo s opravami kláštera,
mniši se totiž kvůli jeho špatnému stavu museli zprvu ubytovat v sousedním domě. Za dob
prvního opata Peňalosy (zemřel v srpnu 1646) však došlo k celkové hospodářské stabilizaci
kláštera, zejména díky štědrým nadáním od císaře.44) Od něj dostal emauzský klášter
například hrad Bezděz, který se později (po konci třicetileté války a především pak
v 18.století) stal důležitým místem kultu Panny Marie Montserratské u nás.45)
I druhý opat – Juan Caramuel z Lobkovic – byl postavou velmi
pozoruhodnou.46) Tento Španěl s českými předky se dlouhodobě zabýval filozofií,
lingvistikou (sám ovládal mnoho jazyků, například i arabštinu a čínštinu), teorií politiky,
kombinatorikou i logikou. Byl i znalcem architektury, hudby, balistiky, vojenské techniky a
šifer. Kromě celé řady spisů psal i básně. Byl zkrátka především prvotřídním intelektuálem a
další výraznou osobností v čele konventu. Jeho architektonické dílo „Architectura Oblicua“
se tehdy prokazatelně četlo i v Americe. A jeho zásluhou, skrze kontakty s předními českými
i zahraničními vědci, jako byli Marcus Marci, Athanasius Kircher a René Descartes, se z
Emauz stalo důležité centrum nejen duchovního, ale i intelektuálního života té doby (řada
41)

Kulhánek, V., Geschichte des Klosters der Slavischen Benediktiner und der St.Niklas Kirche auf der Altstadt

Prags, Praha 1865.

42)

Štěpánek, P., Španělská etapa emauzského kláštera, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z.

(ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.127-131. 43)tamtéž, s.129-132.
44)

Národní archiv(NA), ŘA B(Řádový archiv Benediktini) Emauzy, listina č.11; nebo též: Štěpánek, P.,

Španělská etapa emauzského kláštera, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter
Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.126-133. 45)tamtéž, s.142-143; nebo též: Royt, J., Úcta k Panně Marii
Montserratské v Čechách a na Moravě, in: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám Dr.Karla Beránka, Praha
1996, s.21-25.

46)

Štěpánek, P., Španělská etapa emauzského kláštera, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.),
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dochovaných osobních korespondencí tyto kontakty dokazuje). Díky své erudici byl také
intendantem a generálním inspektorem pevnostních staveb v Čechách. Při jeho schopnostech
snad ani nepřekvapí, že se stal při obléhání Prahy Švédy v roce 1648 jednou z vůdčích postav
obrany města – jako jeden ze samostatných velitelů dokázal postavit tři setniny jen
z pražských řeholníků. K této epizodě švédského obležení si dovolím ještě malou odbočku
k dějinám vojenství – téměř ve všech známých případech obléhaných měst, či pevností,
končí obrana kapitulací v momentě, kdy dojde k prolomení opevnění. Jedním z minima
známých případů, kdy obránci ani v tuto chvíli bílý prapor nevyvěsí, je právě obrana Prahy
před Švédy (vedle například Turky obležené Vídně v roce 1683, kde mimochodem v tu chvíli
velel obráncům Jan Václav Vratislav z Mitrovic).47) Můžeme se jen domýšlet, zda na tom
neměli zásluhu právě velitelé typu Juana Caramuela.
Za jeho působení v opatské funkci docházelo v Emauzích jen k drobným úpravám,
zato kostelík sv.Kosmy a Damiána se rozhodl přestavět od základů. Asi již roku 1654 dal
strhnout dosavadní románský kostel, zchátralý už za husitských bouří, a počal se stavbou
barokní (papež ho však roku 1657 jmenoval biskupem v Campanii a Satrianu, čímž jeho
angažmá v Emauzích končí). Kostelík byl dostavěn a vysvěcen dva roky po jeho odchodu,
když dokončení řídil emauzský konventuál a pozdější opat na Karlově Isidor de la Cruz.48) Po
čtyřletém období, kdy Emauzy zůstaly bez opata, následovali dva další španělští opati
Antonio de Sottomayor a Diego Cambero (ač se počet španělských řeholníků oproti době
příchodu stále zmenšoval).
Jak již bylo řečeno, za působení čtyř španělských opatů, které je orámováno lety 1635
až 1700, docházelo k postupným barokizačním úpravám, jejichž podrobnější průběh popíši
v jednom z následujících oddílů své práce. Za Sottomayora došlo k rozšíření úcty k Panně
Marii Montserratské, když bylo na Bezdězu zřízeno proboštství a hradní kaple se stala poutní
svatyní. Za Cambera, který u papeže vymohl zmírnění přísné montserratské kázně (jejíž
naplňování – např. noční chór – bylo v prostředí střední Evropy mnohdy problematické), se
konvent konečně otevřel i přílivu domácích noviců.49) Roku 1679 klášter zakoupil suchdolský
statek, jenž se na dvě a půl století stal jeho velmi důležitou hospodářskou oporou.50) Po
Camberovi nastoupil do opatského úřadu v Emauzích roku 1700 Burgunďan Emanuel
Privey, jenž si měl libovat v chemii a alchymii, kvůli čemuž nechal zřídit v celém přízemí
47)

Vlnas, V., Historie poučná a kratochvílná o tom tureckém grosvezírovi a jeho hlavě, in: Dějiny a současnost,

roč.1998, č.4, s.18-23.
Praha 1956, s.26-28.
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Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera,
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západního křídla chemickou labratoř.51) Po krátkém priveyově úřadu se stal opatem Antonín
Vogl de Kreylern, jenž byl původně převorem podřízeného montserratského kláštera ve
Vídni a patrně díky těmto vazbám vymohl jeho osamostatnění. V Emauzích se věnoval
hlavně úpravám zahrady.52) a po čtyřech letech se vrátil zpět do Vídně.
Prvním Čechem v opatském úřadě se po dlouhých desetiletích stal v roce
1708 Martin Zedlitz (opatem do roku 1720), za nějž došlo k razantnější barokizaci objektu,
zejména vyzdvižení barokních věží a přestavbě střechy. Rovněž jeho nástupce, hrabě Arnošt
Schrattebach, se zapsal do dějin kláštera stavebními úpravami, když dal totiž pro svého bratra
(kardinála Wolfganga Schrattenbacha, jenž měl přijet na korunovaci Karla VI.), zřídit
v předpolí kláštera novou budovu, pozdější „staronový klášter“ (šlo tehdy pouze o jedno
poschodí, které v době korunovace ani nebylo dokončeno). Za úřadu Maxmiliána Bacha
(1730-40) byly pořízeny nové malby na jižní stěnu, a také velký zvon,53) ale za Martina
Schmitta (1740-1766) zasáhly klášter další dvě pohromy. Nejdříve z něj Francouzi při
okupaci Prahy udělaly lazaret. Prusové si o chvíli později nevedli o nic lépe a zřídili
v Emauzích kasárna a v kostele sv.Kosmy a Damiána dokonce sklad střelného prachu.54)
Další úpravy kláštera probíhali i za opatů Anselma Günthera a Vita Adama. Za
druhého jmenovaného začalo na klášter doléhat sílící osvícenství, ač zprvu se klášteru dařilo
docela dobře. Už po Adamově smrti však nebylo klášteru dovoleno zvolit si nového opata –
pro řízení duchovních záležitostí byli voleni administrátoři a hmotné statky spravoval
břevnovský opat. Roku 1786 v důsledku reforem Josefa II. došlo i ke zrušení poutního místa
na Bezdězu.55) Celému klášteru tak vlastně začíná období pozvolného, zato neustálého
úpadku duchovního i hospodářského. Ze tří administrátorů si pozornost zaslouží hlavně
Prokop Škoda (ve funkci 1789-1801),56) jenž výhodným způsobem pořídil mnoho obrazů z
tehdy rušených klášterů a významně tak posílil jmění kláštera. To se v budoucnu ukáže jako
prozíravý čin, jenž klášter pomůže udržet nad vodou. Za své vynikající ekonomické
schopnosti byl pak v roce 1801 Františkem II. jmenován emauzským opatem. Zemřel o dva
roky později. Za jeho nástupce Leopolda Žaldy sloužil klášter v letech 1809-1810 a 1813
opět jako lazaret, což pro něj zase znamenalo velkou zátěž. Významná změna v životě
konventu se odehrála v roce 1812. Město Klatovy požádalo právě emauzské mnichy o
51)

Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.28.

52)
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NA, ŘA B Emauzy,
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obsazení učitelských míst na svém nově zřízeném gymnáziu. Tím se sice pro klášter našla
v nové době obhajitelná činnost, ale odčerpalo to také značný potenciál klášterní komunity,
což spolu s velkým požárem suchdolského statku v roce 1822 a jeho nákladnou rekonstrukcí
celou instituci dále oslabovalo.57) Převor-administrátor Robert Petr kvůli záchraně statku na
Suchdole prodal v dražbě onu sbírku obrazů pořízených opatem Škodou – šlo o více než šest
set kusů, z nichž většina se stala základem slavné drážďanské sbírky. Prodej obrazů však na
opravy zdaleka nestačil a spolu s dalšími výpadky v příjmech se hospodářský stav kláštera
dostal na pokraj katastrofy. Administrátor Petr byl roku 1838 odvolán a po čase byl
Ferdinandem I. dosazen konventuály zvolený František Xaver Částka.58) Ten v úřadě setrval
celých jednatřicet let (1840-1871) a v rámci možností se snažil klášter odvrátit od katastrofy.
Dal provést některé opravy v klášterním chrámu i kostelíku sv.Kosmy a Damiána a na
Schrattenbachovu budovu nechal přistavět druhé patro. Původně zde mělo být zřízeno
gymnázium, leč nakonec se toto křídlo pronajímáno jako činžovní dům. I suchdolský statek
byl roku 1866 pronajat – Vilému Brandejsovi. Jeho syn Alexander zde pak hostil celou řadu
významných českých umělců té doby, hlavně malířů – A.Chitussiho, J.Schikanedera,
J.V.Myslbeka, V.Brožíka a zejména Mikoláše Alše, který zde namaloval svá nejslavnější
díla.59) Emauzský klášter takto nepřímo zasáhl i do dějin českého výtvarného umění.
K roku 1869 je v Emauzích uváděno dvacet řeholníků včetně opata, z nichž 11 patřilo
mezi klatovské profesory. Zrušení konkordátu s katolickou církví v roce 1871 pak ukončilo i
tuto školskou epizodu v dějinách kláštera.60) K tomu dlouhodobá ekonomická slabost a
přestárlí členové konventu, většinou zde na odpočinku po svém profesorském angažmá,
znamenaly neodvratný úpadek celého konventu. Opat Částka rezignoval v roce 1871 a
klášter tak převzal opět jen převor-administrátor Emanuel Hrdlička. V tu dobu už netvořilo
původní konvent ani deset lidí, a to včetně administrátora Hrdličky.61) Neboť klášter odmítly
z hospodářských důvodů převzít kláštery v Broumově, respektive v Rajhradě, uvažovalo se
dokonce o jeho úplném zrušení a přetvoření v nemocnici. V roce 1880 tak zbídačelý klášter
s velkým nadšením přebírá za pomoci pražského arcibiskupa, kardinála Schwarzenberga,
německá benediktinská kongregace z Beuronu, toho času vyhnaná bismarckovým kulturním
57)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně

opatství, Praha 2007, s.18. 58)NA ŘA B Emauzy, listina č.35. 59)Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v
Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.18-19. 60)Hledíková, Z. - Janák,
J. - Dobeš, J., Dějiny správy v Českých zemích od počátkůpo současnost, Praha 2005, s.266-268.

61)

Zítko, J.,

Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha
2007, s.19.

36

bojem do provizorií v tyrolském Voldersu a belgickém Maredsous.62)

1.1.5) Beuronské období (1880-1919)
Když si uvědomíme, že klášter založený jako výspa slovanské liturgie, je po pěti stech letech
přebírán kongregací vyhraněně německou, která si ještě k tomu vytkla za cíl co nejpřísněji
navázat na benediktinskou observanci západní, nemůžeme než uznat oblíbené tvrzení, že
historie má smysl pro černý humor. Mě osobně připadá, že tento fakt přirozeně zapadá do
kontur výjimečného osudu emauzského kláštera, ve kterém takříkajíc jedna jedinečnost střídá
druhou.
Tato nová kongregace vzniká v podunajském Beuronu před polovinou
šedesátých let 19. století. Původně augustiniánský klášter, založený již v roce 1077, zanikl za
sekularizace už v roce 1802. Až v průběhu roku 1863 do uprázdněného objektu přichází
k obnově benediktinského řádu v Německu Placid a Maurus Woltérovi (na pozvání kněžny
Kateřiny Hohenzollernské).63) Tito bratři, původem z Bonnu, prošli kněžským svěcením
v římském klášteře sv.Pavla za hradbami a tři roky po příchodu založili Beuronskou
kongregaci, kterou papež Pius IX. povyšuje v roce 1868 na samostatné opatství. Za cíl si
vytkla pěstovat slavnostní liturgii, středověký chórový zpěv a především se rozhodla vytvořit
svébytnou uměleckou školu navazující na středověké umění. Jejími hlavními uměleckými
tvůrci se stali dva přátelé Peter (Desiderius) Lenz a Jakob (Gabriel) Wüger (v závorkách jsou
uvedena jejich řádová jména).64) Ti se ke klášteru záhy připojili a stali se tedy hlavními tvůrci
nové umělecké školy. Po několika aktivních letech je však v roce 1875 vyhání z Německa
pruský kulturní boj kancléře Bismarcka (vrátili se až 1887). Pražský arcibiskup Bedřich Josef
kardinál Schwarzenberg (v úřadě 1848-1885) tento posun zaznamenal a v roce 1878 nabídl
řádu poloprázdné Emauzy. Beuroni tuto nabídku rádi přijali a po třech letech vyjednávání
byli pod vedením svého arciopata Maura Woltéra v únoru 1880 oficiálně uvedeni do svého
nového pražského domova.65) Kardinál Schwarzenberg si od tohoto kroku jistě sliboval
pozvednutí duchovního života ve městě a nutno dodat, že především německá komunita
v Praze přijala tuto změnu opravdu vřele a nezanedbatelným způsobem nově příchozí řád
62)

Čižinksá, H., Beuronská výzdoba v Emauzích, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy.

Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.152-156.

63)

tamtéž, s.154.

Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.29-30.

64)
65)

Krofta, J. –

Čižinksá, H.,

Beuronská výzdoba v Emauzích, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na
Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.152-156; nebo též: ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II,
opatství Emauzy, Praha 1985, s.112-116.
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podpořila.66) Noví dispozitoři vlastně hned po příchodu začali s kompletní regotizací celého
objektu (trvala zhruba pět let) a zcela v intencích své přísné umělecké školy odstranili
veškeré barokní prvky v klášteře. Dělo se tak bohužel bez jakékoli úcty k předchozímu
uměleckému vývoji a hlavně bez jakékoli dokumentace. I díky svému uměleckému postupu,
přes vcelku brzký příliv českých noviců, byl konvent v národnostně vypjatém pražském
prostředí stále chápán jako bašta německého konzervativizmu a klerikalismu.67) Nástupcem
Woltéra (jenž se 1885 přesunul do kláštera Seckau a následně zpět do Beuronu) se stal
Benedikt Sauter, který pokračoval v drobných úpravách objektu.68) Po něm přišel Alban
Schachleiter,

který

svým

šovinistickým

vystupováním

nemálo

přispěl

k onomu

nepřátelskému přijímání kláštera českým prostředím. Pokračoval v postupném zvelebování
objektu, které přerušila až první světová válka. Tu klášter přežil vcelku bez úhony, pouze
nedávno pořízené zvony spolkla válečná výroba.69)

1.1.6) Československým klášterem (1919-1941)
Po vzniku první československé republiky se klášteru přestalo dařit. Právě kvůli vypjaté
národnostní situaci byl opat Schachleiter donucen k rezignaci a poté i vypovězen ze země.
S ním odešlo dalších 52 německy mluvících řeholníků (ti pak obsadili kláštery KřesoborGrüssau ve Slezsku a Neresheim ve Würtenbersku).70) Klášter nadto 25. srpna 1919
zkonfiskoval stát, který sem umístil hudební konzervatoř. Řeholníkům zbylo jen první patro
východního křídla a v přízemí pak kapitulní síň a kuchyň. Konfiskaci však jako
neoprávněnou zrušil již o rok později Nejvyšší soud a konzervatoř vypověděl (odešla až
1922, ale refektář a Schrattenbachovu budovu vyklidila dokonce až v roce 1936)71) Od roku
1919 řídil konvent arciopat z Beuronu, až se v roce 1922 stal novým převoremadministrátorem Arnošt Vykoukal (opatem pak zvolen o tři roky později).72) Za něj došlo
k novému vzestupu kláštera. Prokázal se jako vynikající hospodář a dobrý znalec emauzské
historie. Pozvedl celkově ekonomickou situaci kláštera, zajistil přístavbu dvou nových
křídel na západním předpolí, které tak spolu se schrattenbachovou budovou vytvořily jeho
66)

Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.30-31.

67)

tamtéž.

68)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury

v knihovně opatství, Praha 2007, s.22-23; nebo též:ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství
Emauzy, Praha 1985, s.118-119. 69)Kybalová, L., Pražské zvony, Praha 1958, s.128. 70)Zítko, J., Stručné dějiny
emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.24-25.
71)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.118. 72)tamtéž; nebo též:

Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera, Praha 1956, s.31.
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druhé nádvoří. Autorem těchto přístaveb byl architekt Bohumil Hypšman, zároveň autor
jednoho z vůbec nejzdařilejších urbanistických projektů meziválečné Prahy, který se kláštera
rovněž úzce dotýkal – regulace Podskalí pod Emauzy.73) Právě Hypšman měl velkou zásluhu
i na tom, že již před první světovou válkou nedošlo k zastavění tohoto území pod Emauzy
bloky činžovních domů (byť rovněž umělecky hodnotných), které se dnes rozprostírají podél
vltavského břehu od podskalské celnice na Výtoni až po dnešní Palackého náměstí. Tato
úprava tak zachránila celému komplexu jeho základní panoramatickou kvalitu, která ho
provázela od jeho vzniku skrze celá dlouhá staletí-to jest dominantní působení kláštera při
pohledu od Vltavy.
Opatu Vykoukalovi se dokonce zčásti podařilo obnovit i slovanskou liturgii.
Výměnou suchdolského statku za statek Černé Budy na Sázavě pak naplňoval další smělý
záměr, a sice obnovení Sázavského kláštera.74) Další jeho kroky k pozvednutí kláštera i
obnově slovanské liturgie však přerušila druhá světová válka.

1.2) Stavebně-umělecký vývoj klášterního kostela od založení do druhé
světové války
Tak jak jsou psané prameny vážící se k založení kláštera vcelku bohaté, jsou údaje
k výstavbě samé zase velmi sporé. Historikům tak slouží jako nejspolehlivější informační
zdroj archeologické výzkumy z dvacátého století. Neznáme ani autora této stavby.
K.Benešovská svým rozborem75) naznačila, že urbanistický koncept Nového Města,
rozvržený pochopitelně již před založením samým, musel být bezprostředně spojen i
s určením základních typologických rysů jednotlivých církevních staveb zde založených. To
podporuje řada jejich tvaroslovných a typologických podobností.76) Poukázala také na to, že i
poměrně krátké pražské angažmá Matyáše z Arrasu (který byl nejvýraznější postavou
prvních let budování nové karlovy Prahy), nemusí nutně vylučovat jeho hlavní podíl na
zakládní architektonické koncepcí těchto novoměstských chrámů. Ani tak však nemůžeme
říci, že složitý stavební vývoj chrámu byl plně objasněn. Většina historiků se shoduje na tom,
že jde o útvar originální, bezprostředně nezávislý na srovnatelné starší předloze.77)
73)

Kubíček, Alois, Bohumil Hypšman, Praha – Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1961,

1.vydání, 16 stran, kresby.

74)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické

literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.25-26.

75)

Benešovská, K., Emauzy a Nové Město pražské:otázka

architekta, in: Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy,
Praha 2007, s.77-92.

76)

tamtéž; nebo též: viz obrázek č.22 a 23, fotopříloha.

77)

NTM(Národní technické

muzeum), zápisy z odborného sympozia k dořešení Emauz(21.7.1960), karton č.20070907/02
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Václav Mencl jeho inspiraci dává do souvislostí se stejnolodními chrámy jihoněmecké
podunajské architektury, a proto usuzuje spíše na architekta pocházejícího z německého
prostředí78) V posledních dekádách bylo nejvýznamnějším objevem o ranném stavebním
vývoji kláštera, zjištění průběžné změny v jeho stavebním plánu. K ní došlo někdy po roce
1350 a prokázaly to hlavně ony zmiňované stavební průzkumy ze druhé půlky dvacátého
století.79) V samotném kostele se však tato změna nijak výrazně neprojevila.
O něco jasněji hovoří prameny k barokizaci kostela, kde jsme již schopni
lépe datovat jednotlivé změny, stran autorství jednotlivých fází barokních přestaveb je však
situace podobně zamlžená. Nejpřehlednější a informačně nejlépe podchycené období
stavebních proměn klášterního kostela je tak spojeno až s regotizací celého kláštera
v devatenáctém století.

1.2.1) Gotická etapa (1347-1635)
Se stavbou kostela se začalo hned po papežově potvrzovací bule ze září 1348, dle dobových
zvyklostí od východu, a co je méně obvyklé, současně i od jihu. Od jihu se stavělo z toho
důvodu, že zároveň vznikal-snad v tempu rychlejším než samotný kostel-komplex budov
kláštera. Stavělo se téměř výhradně z lomové opuky. Od režných kvádrů obvodového zdiva
až po klenební žebra či ostění oken. Shodné kamenické značky v klášterní budově a v klenbě
trojlodí pak potvrzují provázanost výstavby obou objektů.80)
Klášterní chrám je vzácný a výjimečný především svou prostorovou
koncepcí a půdorysným řešením. Jde o trojlodní halový prostor, kde kněžiště není odděleno
vítězným obloukem, dva boční pětiboké závěry nejsou před pomyslný vítězný oblouk
vysunuty a jsou k čelu základního podélného obrysu přisazeny v jedné linii s kněžištěm.
Podobně tomu bývalo u chrámů románských, avšak návaznost na starší románskou zástavbu
zde prokazatelně není. Prostorově byl kostel koncipován hlavně do šířky. Jedinečnost tohoto
pojetí vynikne především v porovnání se souběžně budovaným kostelem Panny Marie
Sněžné, jenž má značně převýšenou hlavní loď a postranní apsidy od ní byly vlastně úplně
izolovány zdmi.
78)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.157-164. 79)Ječný, H. –

Píša, V., Slovanský benediktinský klášter v Praze, in: Monumentorum tutela 4, 1969, s.127-161; nebo též:
ANPÚ, Líbal, D. – Korčák, P., SHP budov bývalého emauzského kláštera v Praze, 1956 a 1960-1962; nebo též:
Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985. 80)ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové
Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.167-175.
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Celkových sedm klenebních polí je v hlavní lodi příčně podélných, o proporcích 3:2 a na ně
navazující pole bočních lodí jsou hloubkově obdélná, o proporcích 3:4. Při zachování stejné
výšky klenebních patek u všech tří lodí tak bylo právě díky dostatečné šířce postranních travé
možné vytvořit široký halový prostor, kde všechny chrámové lodě měly stejnou výšku.
Mimořádně široká hlavní loď, která má současně výšku klenebních patek rovnou své světlé
šířce (v řezu tedy tvoří přesně čtverec), je tak ve své prostorové expanzi výrazně podpořena
loděmi bočními. Prostory všech tří lodí se tak jakoby sčítají, což je umocněno i jejich
plynulými přechody do vysokých apsid a pouhými šesti volnými sloupy na každé straně.81)
Jak už jsem naznačil, stavba byla provázena nejasnostmi a úpravami
původního plánu, což se projevilo hlavně v klášteře. 1. patro mělo být zřejmě níže asi o 50
cm, jak v chrámu dokazuje snížená poloha portálku v jižní obvodové zdi u šnekového
schodiště - zhruba o udanou výšku - vzhledem k dnešnímu prvnímu patru.82) V kostele se
rovněž jistým způsobem projevila změna umělecké koncepce Svědčí o ní odlišné formy
klenebních výběhů v závěrech chrámových lodí. V nejstarší, jižní lodi, jsou totiž hlavice
přípor klasické, zatímco v kněžišti výrazně subtilnější a v závěru severní lodi, která je
vývojově nejmladší, chybí hlavice jako mezičlánky přípor úplně. Je pravděpodobné, že tyto
odlišnosti souvisely se změnou architekta, který stavbu vedl.83)
Aby nebyl narušen celistvý prostor severní křížové chodby, byl u jižní zdi
chrámu zvolen důmyslně provedený systém opěrných oblouků, který obkračuje šíři chodby a
svádí tlak kleneb jednak do vnitřních obvodových zdí klášterní kvadratury, jednak do
vnějších opěrných pilířů ústících v rajském dvoře. Rozestupy opěrných oblouků v kostele tak
zároveň určily zvolněný rytmus klenebních polí v severním křídle ambitu.84) To je jeden
ze vzácných jevů, vyskytující se u nás spíše jen u významnějších katedrálních staveb a mezi
kláštery se tento jev objevuje jen v Sázavském kláštře.85) Existence těchto oblouků byla
objevena paradoxně až v důsledku destrukce za druhé světové války. Původní podoba
západního průčelí není známa úplně přesně. Rozčleňovaly ho čtyři opěrné pilíře-vnější jako
81)

viz.obrázek č.1, fotopříloha.
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Ječný, H. – Píša, V., Slovanský benediktinský klášter v Praze, in:

Monumentorum tutela 4, 1969, s.127-161; nebo též: ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II,
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Benešovská, K. – Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007,
s.77-92; nebo též: ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.160.
84)

viz.obrázek č.2, fotopříloha. 85)ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha

1985, s.157-165.
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zakončení severní, resp. jižní obvodové zdi a vnitřní v přímé linii kopírující opěrný systém
uvnitř chrámu. Pravděpodobně ho ještě horizontálně dělila jedna, nebo dvě kordonové římsy.
V ose každé z lodí bylo vytvořeno vždy po jednom gotickém oknu. Stejně tak ve stěně
severní vzniklo celkem sedm gotických oken pravidelně rozmístěných mezi opěráky. Okna
závěrů jsou stejného typu, pouze závěry postranních lodí mají jen jeden střední prut namísto
dvou. Jižní stěna chrámu zůstala bez oken. Původní podoba hlavního portálu není bohužel
známa.
Vznikly také dva vchody v severní stěně, a to mezi 1. a 2. a 5. a 6. pilířem
(směrem od západu). Jejich současná podoba pochází z beuronských úprav.86) Kostel
s klášterem spojoval průchod v přízemí, v ose východního křídla. Také již zmíněný portálek
v prvním patře kláštera vedl s největší pravděpodobností na emporu ve výšce původního
prvního klášterního patra. Po ní se však žádné hodnověrné stopy nedochovaly.87) Stejně tak
existenci dvou portálů vedoucích do chrámu z východního a západního křídla ambitu již ve
středověku nelze kvůli pozdějším přestavbám věrohodně dokázat. Zajímavá je nepravidelnost
opěrných pilířů. V závěrech jsou totiž subtilnější a podstatně méně vystouplé, než jinde.88)
Dvojité odstupnění opěráků však bylo ve všech částech zachováno ve stejných výškách.
Lícní obvodové stěny východního a západního křídla kláštera byly napojeny na nárožní pilíř
závěru jižní lodi, resp. na nejjižnější z pilířů západního průčelí. Kostelní zdi a střechu
oddělovala

pravděpodobně

ještě

goticky

profilovaná

korunní

římsa.

Jedním

z nejoriginálnějších rysů kostela a vlastně jeho hlavním poznávacím znakem v panoramatu
Prahy se stala jeho střecha. Byla velmi vysoká, měla původně sedlový tvar s polovalbou a
pološtítem u západního průčelí, nad kněžištěm pak byla o něco nižší a od partie nad
kněžištěm oddělená štítovou zdí (dobře je to patrné i na nejstarších vyobrazeních)89)
Nad pomyslným triumfálním obloukem byl na jejím hřebeni vztyčen
gotický sanktusník. Chrám tedy původě neměl věže (což je samo o sobě další jeho
výjimečností), dominantní účinek klášterního chrámu tak byl docílen právě jeho mohutnou a
široce rozkročenou střechou. Z architektonických detailů interiéru je důležitý především
způsob vazby kleneb na nosné podpory. Ten byl řešen (mimo již popsaných závěrů) volným
zaseknutím žeber do plochy bez použití konzol.90) Opovídá to jedné z tehdejších tendencí
směřující obecněji k oprošťování se od detailů a výraznějšímu sjednocování prostoru
86)

viz.obrázek č.4-7, fotopříloha. 87)ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha

1985, s.84.

88)

viz. obrázek č.1, fotopříloha.

89)

viz.obrázek č.3 a 8, fotopříloha.

Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.162.
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90)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP,

zároveň a v české architektuře je to určitě nejstarší a nejrozsáhlejší ukázka tohoto druhu
klenebních vazeb. Za zmínku jistě stojí i původní zdobené sedile v jižní stěně presbyteria, při
jehož výzdobě se vedle českého lva, vůbec poprvé u nás, objevuje i byzantský dvouhlavý
orel.91)
Z období pattnáctého a šestnáctého století nemáme prakticky žádné zmínky o
stavebních úpravách kostela (ani kláštera), můžeme tak jen logikcky předpokládat, že jeho
technický stav se postupem času zhoršoval. Osamoceným údajem je tak jen nákup dvou
zvonů z dílny Baltazara Hoffmana za opata Bavorovského v roce 1617.92)

1.2.2) Barokní období (1635-1880)
Barokní fáze v dějinách klášterního chrámu se dá snadno rozdělit na zhruba tři podobdobí.
V prvním z nich byl konvent silně podpořen císařskou stranou i různými příznivci kláštera
z řad císařské armády a nově příchozí katolické šlechty. Nejvýznamnější barokizační úpravy
probíhaly hlavně v interiéru;malby, zdobené náhrobky-náhrobek opata Peňalosy je dnes
jednou z mála zachovalých barokních památek kostela93) (nepočítaje přestavěnou chrámovou
střechu. Její přeřešení z roku 1641 zakrylo pravou povahu stavby, tedy její halové rozvržení,
a vyvolalo dojem klasického basilikálního prostoru. Pokryta byla prejzy, což bylo tehdy pro
Prahu nóvum94) Tato první fáze se kryje zhruba s úřady španělských opatů v Emauzích.
Druhé podobdobí znamenalo pro kostel nejpodstatnější proměnu. Jeho počátek se váže
k opatovi Martinovi Zedlitzovi, který přístavbou dvou barokních věží, tedy útvarem pro
chrám také zcela novým, významně změnil vyznění kostela vůči okolí.

Měnilo se i

bezprostřední okolí chrámu (Schrattenbachovo křídlo, úprava střechy a fasády kláštera
apod.). V poslední fázi barokní podoby objektu, tedy zhruba od přelomu osmnáctého a
devatenáctého století až do převzetí kláštera beuronskou kongregací, nedošlo v kostele
vlastně k žádným výraznějším stavebním úpravám95)
Jak jsem již naznačil, v první fázi se barokní úpravy týkaly především
interiéru. Ještě před polovinou 17. století vznikly před oltářním prostorem dvě krypty
vyzdobené dobovými malbami (objeveny Dr. Ječným při průzkumech v padesátých letech
20. století). Podstatně bylo upraveno, nebo i nově vybudováno, několik barokních oltářů,
91)

Stejskal, K., Klášter Na Slovanech, Praha 1974, s.34; viz.též: obrázek č.9-11, fotopříloha.

Pražské zvony, Praha 1958, s.128.

93)

92)

Kybalová, L.,

Ječný, H. – Píša, V., Slovanský benediktinský klášter v Praze, in:

Monumentorum tutela 4, 1969, s.127-161.

94)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis

uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.10-12.
budov bývalého emauzského kláštera v Praze, 1956 a 1960-1962, s.24.
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95)

ANPÚ, Líbal, D. – Korčák, P., SHP

včetně zbrusu nového hlavního oltáře. Vznikla i řada maleb na stěnách kněžiště. Do
edikulové formy s půlkruhovým zaklenutím, s pilastry po stranách, profilovaným kladím a
trojúhelníkovým tympanonem, byl manýristicky upraven vchod z kláštera v ose východního
klášterního křídla96) Snad přestavbou starších, vznikly ještě dva portály v jižní zdi kostela
ústící v ose západní, resp. východní části ambitu. Jejich podobu, ani čas vzniku, však kvůli
pozdějším úpravám nelze správně určit. Roku 1641 došlo k již zmíněnému navýšení hlavní
loďi nad úrovní původní gotické korunní římsy. Stalo se tak nástavbami závěrového
polygonu nad presbyteriem a nástavbou arkádovými oblouky prolomených středních zdí nad
sloupořadími (rovněž i opěrné sloupy v závěru byly navýšeny). Jednotná střecha tak mohla
být nahrazena dvojdílnou střechou barokní, nad hlavní lodí vyšší. V této přezdívce v závěru
vznikla malá, barokně zaklenutá okénka. V tomto období došlo i k přestavbě kostelíka
sv.Kosmy a Damiána do jeho dnešní podoby.97)
Jak jsem již zmínil, za opata Zedlitze pak byly na počátku 18. století
vyzdviženy na rozměrech prvního klenebního pole bočních lodí nad korunní římsou dvě
věže. Aby tato pole unesla zdivo nových věží, byly k pilířům v prostoru pod věžemi (zároveň
nad klenbami) po celé jejich výši přistavěny zděné pásy, vytvářející nad sebou otevřené
arkády.98) V podklenebních travé pak zřídili kruchty (na jižní vedl nově prolomený průchod
z prvního patra kláštera), napojené na starší emporu postavenou nedlouho předtím ve střední
lodi. Rovněž v jihovýchodním koutě kostela zbudovali nově varhanní emporu, na niž vedl
průchod z prvního patra kláštera prolomený v jižní chrámové stěně. Těmito přístavbami se
jednoznačně narušila jednolitost a vzdušnost chrámu a jeho prostorový dojem se tak zkrátil.
Nové věže tedy nahradily starší dominantní funkci zaniklé gotické střechy.
Dle klášterní kroniky měly být dostavěny v roce 1712, ale doba jejich dokončení (stejně jako
počátku výstavby) je sporná. Prostor mezi nimi vyplňoval dvouetážový zděný štít obvyklého
typu, ve štítu se sochou Panny Marie v nice, na bocích s volutovými křídly a dole se
sdruženým oknem. Věže byly osazeny klasickými báněmi (stejně tak sanktusník) a na
západní straně měly po dvou oknech-jedno ve výšce dílčího štítu a druhé na úrovni štítového
okna. Severní věž měla jedno navíc i na své severní straně. Všechna nová okna západního
průčelí ležela osově souměrně s původními okny gotickými. Těm jediným se barokizace
96)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.163; viz.též obrázek

č.12, fotopříloha.

97)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.163;

viz.též: obrázek č.13 a 14, fotopříloha.

98)

ANPÚ, Líbal, D. – Korčák, P., SHP budov bývalého emauzského

kláštera v Praze, 1956 a 1960-1962, s.16.
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vyhnula. Ostatní okna byla snížena, zbavena kružeb a polokruhově zaklenuta. Mezi nová
okna na jižní věži byly ještě umístěny kruhové hodiny.99) Za opata Maxmilána Bacha byly na
jižní stěnu kostela vymalovány fresky s výjevy ze života sv.Benedikta a za úřadu jeho
nástupce Martina Schmitta přišel interiér chrámu o většinu výzdoby darované klášteru
Ferdinandem III. při příchodu v roce 1635 – tří set ukořistěných nepřátelských praporů
z bitvy u Nördlingenu. Skončily jako obvazy a přikrývky zde léčených, respektive
kasernovaných Francouzů a Prusů. V podnoží klášterní kvadratury vyrostlý staronový klášter
(schrattenbachovo křídlo), pozdně barokní fasáda od Jana Josefa Wircha ze sedmdesátých let
(nově se zeleným nátěrem) a mansardová střecha ze stejné doby100) - to byly hlavní
spolučinitelé působící při vnímání klášterního chrámu koncem osmnáctého století.
Nejvýrazněji se opět uplatňovali při pohledech od západu, přes změť podskalské zástavby.
Po zbytek montserratského období v kostele žádné významnější změny neproběhly. Jen snad
oprava varhan za opata Leopolda Žaldy a vybílení kostela na popud posledního
nebeuronského opata Františka Částky stojí za pozornost.

1.2.3) Beuronská-novogotická etapa (1880-1919)
Příchodem beuronských benediktinů tedy začala smělá regotizace celého kláštera Na
Slovanech. Během let 1880 – 1885 proběhla očistná kůra od málem všeho negotického co se
v celém objektu nacházelo. Přestavba začala v císařské kapli a záhy potom se začalo i
s kostelem.101) Kostel se proměnil vskutku rychle a vskutku razantně. Dnes už je beuronské
umění přijímáno jako zcela svébytná etapa s řadou osobitostí, co však je této škole v případě
Emauz právem vytýkáno, je celková necitlivost a přílišná tvrdost, se kterou se vypořádali s
předchozími uměleckými etapami v kostele. Je ale fakt, že si připsali i několik nesporných
„úspěchů“.
Beuronští umělci (nejvýznamnější jsou Peter Lenz, Jakob Wüger a Lukas
Steiner)102) zbavili západní fasádu chrámu barokního členění a obnovili dvě horizontální
kordonové římsy, které pak obepnuly celý kostel. První přibližně jeden metr nad zemí, a
druhá pak pod parapety oken. Tvar střechy ponechali v jeho „falešné basilikální“ podobě, a
rovněž tím pádem setrvali i u principu dvou průčelních věží. Trochu paradoxně tak
beuronské regotizované Emauzy nebyly svému pravému středověkému předobrazu příliš
99)

viz.obrázek č.15, fotopříloha.

100)

Urešová, L., Jan Josef Wirch, disertace UK Praha, Praha 1953. 101)ANPÚ,

Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.112. 102)Zítko, J., Stručné dějiny
emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.23.
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podobné.103) Co se však týče obnovy oken, je obecně v celém klášteře kladně hodnocena.
V kostele se obnovy dočkala, včetně kompletního ostění a kružeb, všechna severní okna i
okna závěrů lodí. Ostění oken byla posléze omítnuta a leckde došlo i na imitaci spár
v omítce104) Stejně tak okénka v nadstavbě závěru hlavní lodi, tedy prvek původně barokní,
dostala „zpět“ gotický oblouk a střední sloupek. Jak jsem uvedl v předchozím oddíle, hlavní
západní okna zůstala po celá staletí s největší pravděpodobností původní. Regotizací prošly i
oba severní portály kostela.
Věže dostaly nové, vysoké jehlancové střechy (stejně tak opět i sanktusník)
s malými věžičkami v rozích a štít byl přeřešen do jednoduchého trojúhelníkového tvaru.
Rozvržení, ani počet oken se ve věžích nezměnily, ale gotického zalomení se okénka
pochopitelně dočkala. I postranní věžičky měly malé průhledy. Ve štítu zůstala nika se
sochou Panny Marie Montserratské (ta zázračně přežila i válečnou zkázu v roce 1945) a pod
ní i sdružené okno, rovněž nově zalomené. A pro úplnost – hodiny na jižní věži byly
posunuty z prostoru mezi okénky do prostoru spodního okna, jenže se mi nepodařilo
dopátrat, zda šlo o ty samé, nebo o zcela nové, nebo třeba jen rekonstruované. 105)
Beuronskému purizmu padl za oběť i interiér chrámu, především malby
všeho druhu - původní gotické a barokní malby v kostele i v jeho kryptách. Ty pak členové
řádu, žáci své vlastní školy, nahradily svými výtvory. Z nich se bohužel podařilo do dneška
zachránit taky jen málo. Spíš náhodou pak přežily původní goticé malby erbů na klenbě
kněžiště. Obě postranní podvěžní kruchty zbourali, ale z peněz odkázaných klášteru jednou
z příznivkyň, vybudovali v prvním poli od východu v jižní lodi varhanní kruchtu novou. Ta
20. století jako jedna z mála beuronských památek v kostele přežila a v nedávné době byla
kompletně restaurována Petrou Pajunkovou-Eisnerovou.106) Dnes je tato památka jednou
z hlavních ozdob chrámu. Za novogotické ekvivalenty vyměněnili kompletně i tehdejší
mobiliář, včetně kazatelny a za své vzaly bohužel i oba barokní portály vedoucí z ambitu
kláštera do jižní lodi (zrušeny cihlovou přezdívkou). Průzkum odhalil, že vnitřek severní
obvodové stěny beuronští řeholníci přezdili do výše tří metrů cihlovým zdivem (nejspíš
v důsledku promokání), datace je ale nejistá.107) Trochu „bočním“ a trochu pozdním ohlasem
103)

viz.obrázek č.3;8;15 a 16, fotopříloha. 104)NTM, zápisy z odborného sympozia k dořešení Emauz(21.7.1960),

karton č.20070907/02. 105)viz.obrázek č.15 a 16, fotopříloha.

106)

Švejda, K., Nástin dějinkláštera Na Slovanech

ve 2.století a zpráva o opravách kostela Panny Marie a sv.Jeronýma v letech 1990-2005, in: Benešovská, K. –
Kubínová, Z. (ed.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy, Praha 2007, s.210-211; viz.též
obrázek č.17;18 a 19, fotopříloha. 107)ANPÚ, Líbal, D. – Korčák, P., SHP budov bývalého emauzského kláštera
v Praze, 1956 a 1960-1962, s.12.
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bouřlivých změn se stala v červenci 1890 výstavba nových kamenných schodů, vedoucích
kolem severní zdi kostelíka sv.Kosmy a Damiána do Podskalí, které nahradily stařičké kryté
schodiště. Nepočítaje pořízení čtyř zvonů v roce 1897,108) to byla vlastně poslední stavební
akce beuronského období. V jistém smyslu ještě ovliňila celkové vyznění kostela vůči okolí
velká mozaika sv.Josefa, vystavěná na západní fasádě kláštera roku 1910.
Jednou z postav, které ve dvacátém století výrazně promlouvaly do osudů
chrámu při jeho poválečné renovaci, byl profesor Oldřich Stefan. Ten shrnuje beuronské
úpravy následovně: „celkově se vyznačovaly suchým školským rázem a přílišnou
schematičností, které zakrývaly pravou povahu stavby“.109) Vcelku podobně to viděl i
Dr.Zdeněk Wirth, další významná osobnost, po válce přední „mluvčí“ a obhájce stanovisek
Klubu za starou Prahu v emauzských otázkách.110) Mě osobně se velmi líbí beuronská malba,
a jsem proto velice rád, že se v Emauzích po divokém dvacátém století alespoň částečně
uchovala. Ale co se týče novogotické podoby exteriéru kostela, musím s uvedeným
hodnocením profesora Stefana souhlasit. Nevím jestli je to způsobeno mým návykem na
dnešní podobu západního průčelí, ale jeho novogotická verze mi zkrátka připadá příliš nudná.
A protože v žádné z pohledových situací nedokázala dostatečně zdůraznit výjimečnou
rozložitost kostela, umenšovla tím jeho přirozené dominantní vyznění vůči okolí.

1.2.4) Československá doba (1918-1945)
Pražská aglomerace na konci devatenáctého století již dalece přerůstala karlův středověký
půdorys. Její nevyhnutelný a vcelku přirozený přerod v moderní velkoměsto se pak logicky
projevoval i v jejím starobylém centru. Pražská asanace je však dalším z mnoha svébytných a
příliš obsáhlých témat, kterým se na omezeném půdorysu své práce nemohu podrobněji
věnovat. Rozhodující je, že regulace pravého vltavského břehu se bezprostředně dotkla i
kláštera Na Slovanech.111) Znamenala totiž úplnou proměnu podskalského okrsku, tedy
zhruba prostoru od Výtoně po dnešní Palackého most. Shluky domů a domků této prastaré
plavecké osady, působící vedle skladišť dřeva opravdu trochu „naplaveným“ dojmem112),
ustoupily mohutným blokům moderních činžovních domů a zděnému nábřeží.
I klášterní chrám tak byl před první světovou válkou zasazen do nových
urbanistických souvislostí a vážně mu hrozilo, že se jeho umělecké kvality utopí v nové
108)

Kybalová, L., Pražské zvony, Praha 1958, s.128. 109)NTM, zápis z vnitroústavní porady SÚRPMO(6.6.1960),

karton č.20070907/02.
s.580-588.

112)

110)

tamtéž.

110)

tamtéž.

111)

Čapka, F., Děiny zemí Koruny české v datech, Praha 1999,

viz.obrázek č.16;20 a 21, fotopříloha.
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zástavbě. Nakonec naštěstí k zastavění přímého podnoží Emauz nedošlo. V letech 1912-1913
vypracovali návrh na úpravu náměstí pod Slovany architekti Vilém Dvořák a Vlastislav
Hofman. Jejich střídmý kubistický projekt se mohl stát podle mého názoru důstojným
rámcem celého klášterního komplexu, protože respektoval zdejší členitý terén a ani kostel
s klášterem nijak nepotlačoval.113) Z mě neznámých důvodů však zůstal jen na papíře. Celý
tento prostor tak získal svoji současnou podobu až po válce.
Během let 1924-1929 zde postupně vyrostl komplex ministerských budov
podle návrhů architekta Bohumila Hypšmana.114) Jemu se podařilo celý složitý prostor za
pomoci moderního tvarosloví hmotově i výškově sjednotit, přičemž coby středová osa celého
projektu mu přirozeně posloužilo západní průčelí klášterního kostela. Větší vnější budovy
svými rozměry přirozeně navazují na starší zástavbu přiléhající k nim ze stran a menší
budovy vnitřní pak svým horizontálním rozvržením otevírají průhled na klášter a podtrhují
monumentalitu emauzské akropole. Tento účinek pak ještě zvýšila instalace památníku
hrdinů „velké války“od Josefa Mařatky, který má tvar obelisku a leží přímo v ose průčelí
kostela.115)
Hypšman se stal vůbec hlavní postavou celkové poválečné proměny
okolí. Předně je autorem posledních přístaveb v předpolí kláštera – „nového“ kláštera a
oblátní školy. Tyto dvě budovy tak dohormady se schrattenbachovým křídlem (staronovým
klášterem) uzavřely v letech 1929-1930 druhé klášterní nádvoří.116) Opat Vykoukal patrně
hodlal zkultivovat i severní předpolí přiléhající k boku kostela a měl si k tomu vybrat opět
právě Hypšmana. Vysvítá to jednak z kusé korespondence, kterou jsem porůznu nalezl a
zmiňuje se o tom i architekt M.Schneiberg-Hora ve Věstníku hlavního města Prahy.117) Jak
přesně měla tato (zřejmě především sadová) úprava vypadat, se mi nikde vypátrat nepodařilo.
Opatem Vykoukalem byly také objednány čtyři nové zvony pro kostelní věže, neboť staré
byly zrekvírovány během první světové války, jak jsem již dříve uvedl. Ulila je firma Herold
z Chomutova.118) Od té chvíle, až do osudného bombardování, neproběhly již žádné další
významné stavební úpravy. Ani v kostele, ani v jeho bezprostředním okolí.

113)

viz.obrázek č.24, fotopříloha.

114)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy,

Praha 1985, s.160; viz.též: obrázek č.16 a 25, fotopříloha.

115)

viz.obrázek č.26, fotopříloha.

116)

ANPÚ,

Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.112; nebo též: viz.obrázek č.27 a
28, fotopříloha. 117)Věstník hlavního města Prahy, roč.1(XLVIII), č.9, 28.7.1945, s.4. 118)Kybalová, L., Pražské
zvony, Praha 1958, s.128.
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2.KAPITOLA
Období druhé světové války a nálet ze 14. 2. 1945
2.1) Válečné osudy emauzského kláštera až do únorového náletu
Nacisté emauzský klášter 8. července 1941 zkonfiskovali a umístili sem nejdříve pozemkový
úřad, který později vystřídal německý červený kříž.119) Ten zde posléze zřídil ubytovnu
ošetřovatelek. Můžeme jen spekulovat, zda vykoukalovy „slovanizující“ tendence jemu
samotnému (či celému konventu) za dané válečné situace přitížili. Opata Vykoukala zatklo
Gestapo v létě 1942 a internován byl v koncentračním táboře v Dachau, kde 10. září toho
roku zemřel na úplavici. Zahynul tam i emauzský mnich Vavřinec Filip a v Terezíně pak
další emauzský bratr Marcel Higi. Ostatní členové konventu přešli do běžných civilních
zaměstnání, nebo působili jako vychovatelé v různých šlechtických rodinách (například
pozdější opat Maurus Verzich u hrabat Mensdorff-Pouilly na zámku v Boskovicích, Klement
Method ve Zdounkách u Strachwitzů a převor Bernard Velíšek na Roztěži u Salm-Salmů).
Asi jedinou pozitivní událostí válečného období se stala oprava ostění a omítek kleneb
v klášterním ambitu. Prováděl ji v letech 1942-44 architekt Benno Kabát, který se těsně po
válce ke své práci na chvíli vrátí.120) Válku bez úhony přežila klášterní knihovna, odvezená na
zámek v Postoloprtech. Tam kromě války přežila i dlouhé období komunismu, než byla roku
1994 navrácena do kláštera.121) Tento úkryt ji tak zachránil především před zničením během
náletu v únoru 1945. S jistotou můžeme tvrdit, že by z ní nezůstal uchráněn ani list, neboť
mohutný požár následující bombardování, trval celých šest dní než byl definitivně zdolán.

2.2) Praha v souvislostech letecké války
Na tomto místě se nechci zaobírat příčinami, proč byla Praha pro Československo vlastně
nejdůležitějším vojenským bodem. Teď mi totiž nejde o tu kupu očividných důvodů, proč
tomu tak bylo. Chci jen připomenout zdánlivě banální skutečnost, že všechny její proporce,
coby vojensko-strategického bodu, se po okupaci radikálně proměnily. Ten, kdo chce začít
uvažovat o náletech na Prahu, nebo si klást otázky po smyslu únorového náletu, by měl nutně
Prahu nazírat jako jedno z koleček v soukolí nacistického válečného stroje. Z prostého
119)

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně

opatství, Praha 2007, s.25.

120)

kláštera, Praha 1956, s.34.

121)

Krofta, J. – Poche, E., Na Slovanech. Stavební a umělecký vývoj pražského
Škoda, Eduard, Pražské svatyně, Kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a

modlitebny od úsvitu křesťanství na práh 21. století, Praha 2002, s.42.
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důvodu – neboť pro spojence Praha během války nemohla znamenat nic jiného, než správní,
dopravní a hospodářskou oporu třetí říše (navíc oporu s postupem času stále důležitější).
Tedy každopádně nemohla podle zákonitostí letecké války a vlastně podle vojenské taktiky
vůbec. A to je v případě válečných Emauz vlastně rozhodující faktor. Pro Němce i pro
spojence byla spíš než hlavním městem okupovaného spojeneckého státu (jak ji bezpochyby
vnímala většina Čechů) jen jednou z mnoha významných průmyslových aglomerací na
rozlehlém bitevním poli.
Proměna strategického významu Prahy oproti předválečným časům, se
projevila i v trochu jiném ohledu, jehož připomenutí zní rovněž dosti triviálně. A sice, že s
okupací českých zemí převzali německé ozbrojené síly také veškerou odpovědnost za jejich
bezpečí. Tím samozřejmě i odpovědnost za vzdušný prostor. Praha už od počátků války
ležela hluboko v zázemí a výskyt větších bojových jednotek na jejím území, se zpravidla
odvíjel pouze v závislosti na momentální situaci na východní frontě. Praha tak sloužila
povětšinou jako transportní uzel. Přes její nemalý hospodářský přínos válečnému
hospodářství, i přes relativně velký vojenský potenciál, který se svými letišti představovala,
se odpovídající ochrany svého vzdušného prostoru za celou válku nedočkala. Ani
prostřednictvím trvalejší dislokace některých bojových sestav, ani vybudováním kvalitní
protiletecké obrany. A podle mého názoru je právě tato skutečnost v příkrém kontrastu, nejen
pochopitelně s předválečným stavem, ale i se skutečným významem Prahy jako významné
průmyslové oblasti třetí říše. V tomto ohledu tedy podle mého názoru okupační síly jasně
selhaly. V relativně klidném období neudělaly pro zabezpečení města dostatek. A ve
chvílích, kdy se Praha ocitla v přímém ohrožení, hlavně v důsledku „zkracování“ východní
fronty (jak se tehdy říkalo trvalému ústupu z pozic) a třeba i vlivem kapitulace Itálie, nebyl
již vůbec čas, a samozřejmě ani prostředky, k případné změně situace.
Teď bych zkusil alespoň stručně shrnout, jak zhruba vypadal onen
„vojensko-letecký potenciál“ Prahy v dobách druhé světové války. Leccos už naznačily obě
mobilizace z roku 1938. Kromě čtyř hlavních pražských letišť – tedy Ruzyně, Kbel, Letňan a
Čakovic – využívalo československé letectvo v tu dobu i řadu původně civilních ploch
(většinou polí a pastvin) určených jako záložní a pomocná letiště. V okolí Prahy, respektive v
tehdy příměstských oblastech, bylo celkem hodně takovýchto míst, víceméně vhodných pro
zřízení letišť s nezpevněným povrchem. Třeba u Petrovic, Klecan, Cvrčovic a Klánovic.122)
122)

Kaššák, P. – Plavec, M. – Vojtášek, F., Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové váky,
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K tomu když připočteme terénní profil pražské kotliny, který přímo vybízí k budování
protileteckých stanovišť na okolních vyvýšeninách, vychází, že přirozené podmínky
k budování účinné letecké ochrany Praha jistě měla. Z jednotek Luftwaffe se na pražských
letištích střídaly povětšinou jen menší bojové útvary, navíc často velmi rychle redislokované
nebo slučované a následně zpět odesílané k naléhavějším úkolům. Delší časové úseky zde
strávilo několik cvičných jednotek a po celou dobu války zde také působila řada pilotů, kteří
zalétávali stroje z místních továren.123)
Ještě něco málo k místní organizaci Luftwaffe na našem území v době
války. V září 1938 odtržená území Sudet spravovaly příslušné letecké orgány z říše a prostor
Čech a Moravy spadal po většinu války pod správu vídeňské Luftgau XVII. Je pravda, že na
krátkou dobu byla mezi prosincem 1944 a únorem 1945 vytvořena i Luftgau XV, která měla
spravovat jen území Protektorátu. Měla se utvořit z již nepotřebného velitelského štábu
v Maďarsku, ale v tu chvíli už šlo o zcela nadbytečný administrativní úkon, který stejně
nepřinesl vůbec nic. Až do konce války tak Čechy a Morava spadaly pod Luftgau XVII.,
ktará pak dokonce v poslední agonii na samém konci války hledala útočiště v Praze.124)
Správa letišť spadala pod tzv.Flughafen-Bereichs-Kommando 2/XVII a teprve v roce 1944 se
utvořily u dvou nejvýznamnějších pražských letišť dvě vyšší správní jednotky-tzv.
Fliegerhorst-Kommandaturen (A16/XVII ve Kbelích a A17/XVII v Ruzyňi).125)
Musím se pochopitelně ještě zmínit i o protiletecké obraně, která tedy podle
mého názoru neodpovídala významu města. V praze zajišťovala protivzdušnou obranu
tzv.baterie uzavírací palby - 23.Sperrfeuerbatterie. Zdroje k protivzdušné obraně jsou podle
všech autorů, na které jsem při prostudovávání této problematiky narazil, poměrně chudé a
většina relevantních záznamů je uložena především v Národního archivu.126)

Baterie

protiletecké obrany jsou doloženy třeba Na Groši (v dnešním desátém pražském obvodu),
pak hlavně na Petříně, na Klíčově a ve Střížkově. Poslední dvě měly evidentně chránit hlavně
důležité továrny na východě Prahy. O něco lépe jsou zmapovány práce, spíše drobnějšího
charakteru - těmi byly třeba protipožární jímky, vybudované porůznu po městě127), často i v
123)

Kaššák, P. – Plavec, M. – Vojtášek, F., Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové váky,

Cheb 2008, s.67.
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1945, Berlin 1982, str.317-322. 125)Kaššák, P. – Plavec, M. – Vojtášek, F., Praha v plamenech. Nálety na hlavní
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Mahler, O., Anglo-americké nálety na Prahu, in: Mahler, O. – Podzemský, O.
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51

cenných lokalitách (Staroměstské a Loretánské náměstí například), kde způsobilo jejich
bezohledné vybudování nemalé archeologické škody. A samozřejmě sem spadají i
protiletecké kryty, které nakonec své poslání měli možnost splnit. A bezpochyby zachránily
během pozdějších náletů mnoho set, spíše však tisíce životů. O efektivitě protipožárních
jímek během pražských náletů, ani zda byly vůbec k nějakému hašení někdy využity, se mi
bohužel nic zjistit nepodařilo. Je však dost pravděpodobné, že své využití našly.

2.3) Nálety na Prahu a zkáza Emauz 14.2.1945
Anglo-americký nálet ze 14. února 1945, který se po zrušení kláštera stal další emauzskou
zhoubou, bezprostředně souvisel s leteckými útoky na Drážďany. Dlouho nebylo jisté, zda se
jednalo o záměrný útok, nebo o omyl. Pražský nálet totiž postihl vlastně jen civilní zástavbu,
přičemž žádný vojensky významný objekt se zasáhnout nepodařilo. Tato situace byla
samozřejmě v hojné míře využívána socialistickou propagandou (obdobně tomu bylo i ve
východním Německu v případě totálně zničených Drážďan), přičemž nálet byl spojován se
snahou proradných západních kapitalistů poškodit hospodářsky významný majetek
československého lidu.128)

Při studiu této látky bylo celkem zajímavé pozorovat, jak si

všichni autoři, kteří o téma náletů byť jen trochu zavadili, nenechali ujít příležitost tuto
nedoloženou domněnku zmínit. Už jsem to i naznačil v předchozím oddílu – osobně si
myslím, že i záměrnému bombardování by se nikdo nemohl příliš divit, a to ani v dané
válečné situaci, kdy Německo již bylo na kolenou a sovětské tanky se za Odrou chystaly
k útoku na Berlín. Praha byla v tu dobu stále jednou z nejdůležitějších průmyslových
aglomerací v Protektorátě a jak známo, Protektorát Čechy a Morava byl téměř po celou dobu
války ušetřen běsnění a ničení, tak běžných v jiných částech Evropy. Faktem je, že i přes
pozdější komunistickou propagandu si letecké útoky na Drážďany vyžádalo přímo sovětské
vojenské velení.129) Přemostění Labe a seřazovací nádraží v tomto městě, spolu s nádražím
v Saské Kamenici (Chemnitz), byly klíčovými komunikačními uzly, skrze které mohli Němci
významně posilovat svoje pozice na Odře, a hrozili tak rozdrtit křehká předmostí, jenž se
Sovětům do půlky února podařilo vytvořit.130) Jak se prokázalo až poměrně nedávno, v
případě bombardování Prahy šlo skutečně o politováníhodný omyl, způsobený hlavně
mimořádně nepříznivými meteorologickými podmínkami v ten den a také špatným velením.
128)

Archiv Českého rozhlasu, č.AF: AF00684/4, č.pásu: AF4924,
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Dle záznamů v deníku pražského protileteckého sboru byl letecký poplach vyhlášen přesně
v poledne a slabá protiletecká ochrana v tomto případě opravdu zaspala. Z mnoha svědectví
je patrné, že první bomby dopadaly v Radlicích ještě před vyhlášením leteckého poplachu. 62
létajících pevností B-17 americké 8.letecké armády začalo nalétávat na Prahu směrem od
jihozápadu k severovýchodu, přičemž klášter i nejbližší okolí zasáhl nálet přibližně ve
12:30.131) Z celkového počtu asi 160 tun bomb svržených na město ten den, zasáhly kostel tři
velké, tříštivé pumy a několik malých zápalných, které zasáhly také klášter.132) V tu dobu se
v prostoru Čech nenacházely prakticky žádné bojové jednotky133) a Praha tak zůstala krytá jen
pozemní protivzdušnou obranou, o které už byla zmínka. Škody ve městě byly dosti značné.
Vyjmenovávat lidské a materiální ztráty nějak podrobně není příliš potřebné a ve vztahu ke
kostelu jsou z celé destrukce podstatné jen některé ztráty z jeho nejbližšího okolí. Těžké
zásahy utrpěla kupříkladu horní část Palackého náměstí i s mostem a jeho slavnými sochami.
Co se pro budoucnost ukázalo také jako velmi důležité, bylo zničení prostoru, kudy dnes
vedou schody z ulice Na Moráni do začátku ulice Pod Slovany. Zde zasažené budovy totiž
některými partiemi přímo přiléhali k parcele kláštera a kostelíka sv.Kosmy a Damiána. Ten
byl mimochodem také dosti pocuchán, hlavně střecha. Na takto uprázdněných pozemcích
pak totiž v polovině sedmdesátých let vyrostly moderní kubusy z dílny architekta Karla
Pragera. Ty jsou sice dodnes působivé a ve své době byly bez urážky moderní, leč právě
výběr místa připadá většině lidí, mírně řečeno - dost nešťastný.
Ještě zmíním pár základních technických dat k náletu. Osmá letecká armáda,
podílející se na bombardování Drážďan, se dělila na „bombardovací skupiny“ a ty se pak
dále členily na perutě. Dohromady se tyto jednotlivé jednotky mohly různě organizovat podle
aktuálních úkolů. Většinou se při velkých náletech utvořila tzv.křídla – „wingy“, která se
navzájem mohla lišit třeba jinak určenými konečnými cíly. Také 398. a 91. bombardovací
skupiny patřily k sestavě wingu č.1, a tím i ke druhé vlně náletů na Drážďany, naplánované
na den po předchozím nočním útoku. Jak zachycuje precizně publikace „Praha v plamenech“
tria Plavec-Vojtášek-Kaššák, několik navigátorů obou skupin detekovalo v průběhu cesty
odchylku od kurzu, kterou ale v extrémním počasí nemohli potvrdit. Velícímu bombardéru se
navíc porouchal radar (který býval právě jen v několika vedoucích letadlech) a musel velení
předat zástupci. Tomu připadala předaná data tak málo pravěpodobná134), že je ani nenechal
131)

Národní archiv, fond Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, sign.110-7/23.

132)

Kaššák, P. –

Plavec, M. – Vojtášek, F., Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové váky, Cheb 2008, s.94101. 133)tamtéž, s,94-115. 134)tamtéž, s.108.
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znovu prověřit. Když letadla klesla pod mraky do pásma dobré viditelnosti, akorát přelétala
Krušné hory, a na pečlivou opravu kurzu, nebo řekněm dokonce „otáčení“ nebyl prostor, a
ani příkazy a letecké předpisy to v tuto chvíli neumožňovaly. Piloti také nezřídka uváděli, že
středně velké město s velkým nádražím, které spatřili po přeletu hor, jim připomínalo jejich
původní orientační bod, a zároveň i náhradní cíl - totiž Saskou Kamenici. Oním městem
matoucím piloty se nakonec ukázalo být Kladno, které má při pohledu shora skutečně dost
podobnou zástavbu i strukturu železniční sítě. Skutečně omylem tedy americké letectvo
vysypalo svůj smrtonosný náklad ten den nad Prahou. Koneckonců, většina pilotů si ničeho
neobyčejného ani nevšimla. A ti z letců, kterým bylo divné, že město nehoří, nebo že řeka
pod nimi se příliš nepodobá té, co před odletem viděli při briefingu, ti neměli vůbec na výběr,
neboť trvale v těchto sestavách platilo heslo „follow the leader“. No a ten, jak víme, neměl
14.února zrovna svůj den. Mnohé posádky pak musely přistát při zpáteční cestě na
náhradních letištích, neboť absolvovaly o dost delší zpáteční cestu než čekaly.
Ještě musím dodat něco k reakcím, které doprovázely nejbližší dny a týdny
po náletu. Zkoumal jsem je v rámci tehdejšího deního tisku,135)

a také v záznamech

rozhlasového vysílání (ať už zvukových, či psaných).136) Zajímala mě jednak četnost zmínek
a pochopitelně i jejich celkové naladění a vyznění. To samé platí i o přepisech exilového
vysílání a zvukových záznamech z té doby. Je celkem zřejmé, že Němci se náletu už
z podstaty věci museli chytnout a hledět z něj něco „vytěžit“. Zinscenovaná tryzna137) na
Náměstí Míru asi nemohla o útlocitnosti protektorátní elity přesvědčit ani pražské Němce,
kteří sami nejlépe věděli, jak moc má třeba K.H.Frank Čechy rád. Proto jejich snaha
zamáčknout slzu nad obětmi i kulturními ztrátami, působila spíše tragikomicky. Stejně tak je
až groteskní, s jakou přesností a entuziasmem kopírovali nacistické nářky nad angloamerickými piráty jejich pozdější rudí nástupci. 138)
V tisku je tón víceméně stejný, jako u těch několika nahrávek, které se
dochovaly. První reakce vyšly až 16.2. a již je „zdobily“ fotky ještě hořících Emauz. Zcela
také zapadaly do dané osnovy. V obou sledovaných denících jsou některé články vyloženě
duplicitní, akorát u nich nebyly uvedeny než zkratky, které jsem podle tiráže nerozluštil.
135)

České Slovo, roč.36, 1944, listopad a prosinec; roč.37, 1945, leden, únor, březen, duben a květen; též: Der

Neue Tag, roč.6, 1944, listopad a prosinec; roč.7, 1945, leden, únor, březen, duben a květen. 136)Archiv Českého
Rozhlasu, přepisy československého exilového vysílání na vlnách BBC do Protektorátu Čechy a Morava,
neinventarizovaný fond označený: AČsRo; materiál: LNZ; kartony č.41-48, 1944-1945, strojopis.
Českého rozhlasu, č.AF: AF00121/6, č.pásu: AF3678.

138)

AF12495.
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137)

Archiv

Archiv Českého rozhlasu, č.AF: AF03374/5, č.pásu:

Podobnost zpráv v obou denících je skutečně mimořádná. Už 23. února si oba deníky třeba
libují, s jakou že rychlostí spatřil světlo světa krátký film „Hořící Praha“ a Němci si zase
mohli už 18. února prohlédnout velké fotografie emauzského kostelního interiéru z doby
beuronské.
Na druhou stranu není ničím překvapivý ani postoj československého
exilového prostředí, které reagovalo příspěvkem z 19. února, který sice nebyl z daleka
tak patetický jako třeba Bienertův projev při veřejném pohřbu,139) ale přirozená šablona zde
byla také dodržena: „mrtví z náletu vlastně padli rukou Němců“ a podobně formulovaná
sdělení jsou v reportáži M.Hory dosti běžná. Další reportáže z Londýna už se přímo
k únorovému náletu nevyslovily, jen asi tři další reportáže (v období do konce dubna) obecně
nabádaly obyvatelstvo, jak se má v okamžicích bombardování pokud možno chovat, že má
zachovat bdělost, zvláště je-li v blízkosti potenciálních strategických cílů a podobně.140)
Pro úplnost musím ještě dodat, že šlo o celkově druhý nálet, který Praha
zažila. 15.listopadu se totiž objevl zbloudilý letoun (možná šlo dokonce o dvě letadla), který
dodnes nebyl přesně určen. Patrně se kvůli nějaké závadě oddělil od své mateřské skupiny,
ale zbývalo mu dost sil, aby si mohl vybrat náhradní cíl. Naletěl podél koryta Vltavy a nad
prostorem holešovické elektrárny vyhodil pravděpodobně jedenáct pum, jedna asi spadla do
řeky. Až vcelku nedávno se objevil svědek, který nálet vcelku věrně popsal.141) Tento nálet
zůstal mnou zvolenými deníky nepovšimnut. Únorový nálet zase mohl vyvolat tolik
rozruchu, jednak kvůli svým nešťastným následkům, ale hlavně protože na něj podle mého
mínění takříkajíc ještě zbývaly peníze. V březnu a dubnu protektorátní tiskoviny hubnou až
na pouhé dvojlisty, a proto i nejtěžší ze všech tří pražských bombardování-z neděle 25.března
1945-nevyvolalo ani zdaleka takovou odezvu jako to únorové. Na rozbor tohoto těžkého
náletu proti pražským letištím a fabrikám na východě Prahy není v rámci mé práce prostor, a
proto se jím dále nebudu zaobírat.

139)

Archiv Českého rozhlasu, č.AF: AF03349/6, č.pásu: AF11306.

140)

Archiv Českého Rozhlasu, přepisy

československého exilového vysílání na vlnách BBC do Protektorátu Čechy a Morava, neinventarizovaný fond
označený: AčsRo, materiál: LNZ, karton č.44, desky Evenng – February, 19.2.1945. 141)Kaššák, P. – Plavec, M.
– Vojtášek, F., Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové váky, Cheb 2008, s.44.
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3.KAPITOLA
Obnova kostela a spory o rekonstrukci v období 1945-2003
3.1) Škody v klášterním kostele
Jedna z velkých bomb zasáhla a do základů zničila severozápadní nároží i s celou věží.
Ostatní dopadly do prostorů prvního až třetího klenebního pole směrem od západu,
následkem čehož se stropy zřítily, vyjma dvou nejvýchodnějších travé a kleneb závěrů.
Střecha se zachovala v přibližně stejném.142) Severní zeď výbuchy poničily v délce čtyř
nejzápadnějších klenebních polí, přičemž linie chybějícího zdiva se svažovala z východu
přibližně od výše korunní římsy až k vrcholu nejzápadnějšího okna (které přišlo i o většinu
ostění) a severozápadní nároží chybělo vůbec celé. Jižní stěna chrámu se zachovala mnohem
lépe a to přibližně ve výšce korunní římsy, kromě prostoru tří nejzápadnějších klenebních
polí, kde bylo rozrušení o něco hlubší. Jižní věž sice celá vyhořela, ale naštěstí se nezřítila,
jinak by hrozilo velmi vážné poškození jižní části chrámu a pravděpodobně i sousedních
partií klášteraních budov. Poničení neušly ani druhá a třetí arkáda od západu (včetně sloupů a
na ně navazujících podkrovních středních zdí), a to jak v severním, tak v jižním sloupořadí.
Zrovna tak se zřítila i západní empora.
Oheň řádil v objektu kláštera celkem šest dní. První dva dny se zde údajně
ani neobjevili žádní hasiči.143) V tu dobu byla část hasičů prokazatelně pomáhat právě v
„nedalekých“ Drážďanech a snad v důsledku mnoha dalších požárů sem nebyli žádní hasiči
včas soustředěni. Požáru padly za oběť všechny okenní výplně a většina nástěnných maleb.
Zkázou nedotčeny zůstaly jen oltář, některé lavice, kazatelna a málem také velkolepé
varhany na jihozápadní koutové kruchtě. Minul je sice přímý zásah, ale žár a voda z hašení je
zničily. Největší škody však voda způsobila v klášteře, kde zle poničila fresky v ambitu a
jistě by tak došla konce i knihova, toho času naštěstí odvezená do Postoloprt. Ztráty byly
tedy po všech stránkách ohromné. Mnoho tehdejších účastníků spatřovalo příčiny
nedostatečného zásahu v zájmu Němců na co největším poškození Emauz. O tom mi však
není nic známo.

3.2) Období krátké poválečné svobody (1945-1950)
Prakticky ihned po osvobození Prahy se do Emauz vracejí přeživší konventuálové a začínají
se složitou obnovou těžce poničeného objektu. Nevrátili se však všichni. Tři z nich, jak už
142)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.174-216; 143)tamtéž,s.32.
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bylo řečeno, zahynuli v koncentračních táborech a někteří další během války patrně přivykli
běžnému civilnímu životu a po válce již neměli chuť vracet se k přísnému životu v klášteře.
Velmi brzy po návratu započala obnova nejvzácnějšího kulturního pokladu Emauz –
středověkých fresek v klášterním ambitu. Zpočátku ji prováděl již zmíněný Benno Kabát
společně s firmou štukatéra Václava Pichla, od léta pak jen pichlova společnost.144)
Rekonstrukční práce od počátku budily zájem nejen laické, ale především
odborné veřejnosti. Konvent svěřil obnovu kláštera do rukou zkušeného odborníka profesora
Oldřicha Stefana, což od počátku vyvolávalo vzrušené diskuse. Klub za starou Prahu, jakožto
přední nestátní organizace zajímající se o osud Emauz, podporovala architekta Bohumila
Hypšmana, autora oné perfektní předválečné regulace Podskalí. Konvent však měl ve Stefana
plnou důvěru a pověřil ho vypracováním plánů na obnovu Emauz a zároveň uměleckým
dozorem nad rekonstrukcí.145) Na podzim 1945 pořídil architekt a stavebník Václav Beneš,
jehož firma „Václav a František Beneš“ od léta prováděla v klášteře opravné a zajišťovací
práce, odborný odhad škod na celém objektu. Ty činily dohromady 18 626 000 tehdejší
měny.146)
Na počátku roku 1946 byl opatem zvolen Maurus Verzich,147) který nadále
důvěřoval profesoru Stefanovi. V lednu tohoto roku vznikla také velmi důležitá organizace„Společnost pro nové vybudování Emauz“, jež si dala za cíl sdružovat památkové a kulturní
pracovníky i laickou veřejnost a pobízet komunální i kulturní činitele k rekonstrukci
kláštera.148) Sama podpořila renovaci i několika veřejnými sbírkami. Subvence na opravy
klášteru poskytlo i Ministerstvo techniky a Státní památkový úřad, kvůli čemuž byl v březnu
1947 zřízen stavební výbor, v němž zasedli zástupci kláštera, zmíněného ministerstva,
památkového úřadu, pražského městského národního výboru a Klubu za starou Prahu. Již
v létě však zástupci ministerstva a památkového úřadu výbor opustili, a to kvůli
přetrvávajícím sporům o povahu rekonstrukce, technickou dokumentaci (jenž vedení kláštera
nechtělo výboru vydat), prováděcí firmy i vliv Oldřicha Stefana.149) Tím se pochopitelně
zastavil i přísun státních dotací na rekonstrukci. V roce 1946 předložil plán obnovy
západního průčelí Bohumil Hypšman, když při tom jeho podobu podřídil a přizpůsobil
budovám v podnoží Emauz, které sám vyprojektoval ve dvacátých letech. To se stalo i
jedním z hlavních sporných bodů v odborné diskusi mezi ním a Stefanem (oba spolu
144)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.214.

216.

146)

ANTM, 159-Černý, spis.č.20040902/06.
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145)

tamtéž, s.174-

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a

soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.26.
složka: Společnost pro nové vybudování Emauz, sign.XXII/3017.
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149)

148)

Archiv Hlavního města Prahy,

ANTM, 159-Černý, spis.č.20040902/06.

udržovali písemný s tyk i se osobně znali). Za hypšmanovu verzi se zasazoval, jak už bylo
řečeno, i Klub za starou Prahu).150) V dubnu 1947 se již v klášteře mohla odehrát skromná
oslava šestistého výročí od založení kláštera. V tu dobu měl již klášter provizorní dřevěnou
střechu (od konce roku 1945 rovněž provizorně zasklená okna). Postup a detaily
rekonstrukčních prací i jednotlivých sporů provázejících rekonstrukci v tomto poválečném
období, popíši v následujícím oddílu své práce. Jen dodám, že až v roce 1948 byly přijaty
zásady obnovy kláštera, z nichž bylo explicitně vyjmuto dotvoření západního průčelí. Po
únoru 48 nastávají i další změny, nejen ve jménu stavební firmy provádějící rekonstrukci –
firma „Václav a František Beneš“ byla znárodněna a stala se závodem „Stavena“,151)
podléhajícím Československému stavebnímu podniku. Osud kláštera v podmínkách nového
režimu se naplnil při „akci K“, při níž se v dubnu 1950 bolševický režim vypořádal s více než
dvěma sty mužských klášterů na našem území. V noci ze 13. na 14. dubna nemohlo
rozzlobené pěsti dělnické třídy zastavit ani podávání z kalicha, jako kdysi za opata Pavla
Kříže, osud kláštera tak byl na čtyřicet let definitivně zpečetěn. Uprchnout za hranice se
podařilo pouze opatovi Mauru Verzichovi a dalším dvěma členům konventu. Na následky
mučení zemřel ve vězení emauzský převor Marian Schaller, ostatní členové po propuštění
z internace (přímí odpůrci režimu byli odvezeni rovnou do věznic, ostatní řeholníci z celé
země byli svezeni do několika málo „internačních“ klášterů) odešli buď do důchodu, nebo do
civilních zaměstnání a někteří z nich pak působili i v tehdejší státní duchovní správě.152)

3.3) Spory o obnovu a vyústění rekonstrukce (1950–2003)
3.3.1) Od převzetí státem do vypsání soutěže (1950-1964)
Po převzetí kláštera státem však naštěstí opravné práce pokračovaly. Mezi léty 1948 – 1952
byly podle progresivních návrhů statika Bedřicha Hacara (jako statik působil při opravách již
od května 1945) obnoveny klenby v kostele, včetně nadklenební části střechy. Do roku 1954
pak byly vyzdviženy i nové střechy nad kostelem i klášterem. Západní průčelí pak bylo
nedostavěné zakonzervováno s tím, že se o něm rozhodne až po definitivním určení budoucí
funkce kláštera.153) Začíná tím dlouhé období vzrušených koncepčních střetů, kdy nakonec
zůstanou soupeřit zastánci koncepce klasické – tedy lidé jako Oldřich Stefan a Josef Vlček
150)

Klub za starou Prahu, fond korespondence od založení klubu, karton8, sešit 2.

SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.112;
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Zítko, J., Stručné dějiny emauzského
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(Oldřich Stefan vypracoval plán na dokončení západního průčelív roce 1955, společně s
Vlčkem pak předložili návrh i v roce 1958)154) a na druhé straně architekti zastávající stran
dokončení západního průčelí Emauz spíše progresívní přístup, který znamenal nové pojetí
západní dominanty – tedy bez tradičně pojatého dvouvěží.155) Shodovali se jen v potřebě
zvýšení účinku vyznění západního průčelí vůči okolí. Nutnost nového pojetí se ozývala
postupem času stále častěji a silněji.156) a celková nechuť režimních institucí angažovat
se výrazně ve prospěch „tradičního“ ztvárnění zapříčinily stálé odkládání rozhodnutí.
Do staronového kláštera se mezitím nastěhovala kožní klinika a v roce 1956
bylo rozhodnuto, že klášter bude upraven pro potřeby Československé akademie věd - ta se
sem nastěhovala v roce 1961.157) Ještě předtím, v roce 1958, byla přeci přijata stefanova
verze obnovy západního průčelí, jenže velmi brzy potom se s definitivní platností rozhodlo,
že kostel již nebude sloužit církevním účelům. Stefanův a Vlčkův projekt s věžemi, které
podle tehdejších orgánů města příliš: „..zdůrazňovaly církevní poslání budovy..“, se stal
nepoužitelným a byl proto znovu zavrhnut.158)
Situace na poli rozhodovacím se však dál příliš nehýbala a o vyhlášení
soutěže na dostavbu západního průčelí nakonec rozhodl pražský národní výbor až na podzim
1964.159) Vrátím se ale na chvíli podrobněji k opravám proběhlým do té doby v klášterním
kostele. Jak jsem již několikrát uvedl, nejlepším faktografickým zachycením obnovy kostela
je vedle plánů samotných hlavně studie Pavla Zahradníka, kde jsou všechny poválečné
změny a rekonstrukční práce (až k roku 1985) popsány zdaleka nejobsáhleji a nejpečlivěji
jsou zde shrnuta i všechna nová poznání o stavebním vývoji kostela, nashromážděná za
předchozích výzkumů. Plány samotné často příliš výmluvné nejsou, proto jsem se snažil
propojit v následujících odstavcích, popisujících obnovu poničeného kostela, svůj laický
pohled na obnovu s opravdu odbornou terminologií. Podpíral mne v tom, jak jsem právě
uvedl, onen mnohokrát odkazovaný stavebně-historický průzkum Pavla Zahradníka. Jejikož
si pro následující odstavce vystačím vlastně s jedním pramenným zdrojem (kromě tedy mého
osobního „výkladu technických výkresů“), nepovažuji za nezbytné všechna uváděná fakta
pečlivě citovat. Jsou obsažena ve zmíněném elaborátu na stranách 116-178 a pak jetě 196224.
154)

viz.obrázek č.29 a 30, fotopříloha.

155)

viz.obrázek č. 31, fotopříloha. 156)ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové

Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.214; nebo též: ANTM, zápisy z odborného sympozia
k dořešení Emauz(21.7.1960), karton č.20070907/02. 157)AHMP, kniha: Rada NVP, prosinec 1958, 18.schůze;
nebo též: AHMP, složka: Společnost pro nové vybudování Emauz, sign.XXII/3017.
spis.č.20040902/06.

159)

AHMP, kniha: Rada NVP, říjen 1964, 4.schůze, 13.října.
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V první fázi rekonstrukce se staticky zajistily narušené stěny, především severní a jižní
obvodová, západní zeď byla staticky porušena jen málo, nad hranicí korunní římsy. Poté se
odstranily porušené kvádry (případně cihlové zdivo,) těchto obvodových zdí, bohužel také
omítky jižní stěny se zbytky beuronských maleb, pak zbytky věží (jak podezdívky, tak i
zdivo nad klenbami), části stěn a oblouků nástavby střední lodi, poničené klenby, sloupy
a arkády, střední štít na západním průčelí a zbytky klenbových placek západní chrámové
tribuny (v celé její šíři). Původně se předpokládalo, že empora v jižní lodi se obnoví. Vedlo
z ní točité, kamenné schodiště do věže, jehož zbytky sice byly odstraněny, ale současně se
počítalo s jeho výměnou za schodiště železné. Nakonec jižní empora obnovena nebyla.
Provizorní sedlová střecha z trámových konstrukcí a plechu úplně zakryla
kostel již koncem roku 1945 a v dubnu 47 se tak mohla v kostele pořádat již zmiňovaná
slavnost k 600. výročí založení kláštera. Při rekonstrukci severního křídla kvadratury se
odhalily také již zmiňované obkročné oblouky opěrného systému, které až do únorové
destrukce zůstaly skryty ve zdivu poschodí z barokní nástavby. Ing. Hacar zastával názor, že:
“při současném statickém zajištění stavby oblouky postrádají svého opodstatnění a měly by
být tudíž sneseny“. Naproti tomu prof. Stefan zdůraznil význam tohoto druhu opěrného
systému, jež se u nás vyskytuje jen u vzácnějších staveb katedrálního typu. Na jeho naléhání
tedy zůstaly oblouky zachovány a vedení kláštera zároveň souhlasilo se snížením tohoto
křídla kláštera o dvě patra, aby oblouky mohly být odhaleny. Tato změna si vyžádala i novou
pultovou střechu nad tímto severním křídlem, nad níž oblouky nyní vystupují.
Ke zpevnění severozápadního nároží musely být oba rohové opěrné pilíře
vystavěny úplně nově, zatímco k doplňování zdiva nároží a ostatních obvodových stěn, se
místy použily i některé původní kvádry (jinak se užívalo novodobé opuky). Možnost
druhotného osazení staršími kusy využili restaurátoři částečně i při opravě sloupů-především
obou prvních volných směrem od západu, kterým bylo nutné vyměnit téměř celý líc.
Podobně musel být zrestaurován i jižní přístěnný pilíř. Obě nejzápadnější arkády se
zachovaly původní, jen s několikacentimetrovým (5 cm u jižní, resp. 15 u severní)
vychýlením linie svých oblouků u východních klenebních náběhů směrem ke středu oblouku.
S největší pravděpodobností tuto anomálii způsobil celkový posun zdiva při bombardování,
ale nepodařilo se mi zjistit, zda její ponechání na svém místě bylo záměrné, či nikoliv. Druhé
volné sloupy, jak severní, tak jižní arkatury, již musely být doplněny železobetonovými
kopiemi. Jižní sloup zůstal neporušený asi do poloviny, severní jen do výše 140 cm. Nově
musely být samozřejmě vystavěny i shora přiléhající arkády (svými konci navázaly na
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zachované tesané gotické výběhy sousedních pilířů), spolu s většinou podkrovních středních
zdí, které se při zásahu zřítili s nimi. Nad nejzápadnějšími travé postranních lodí byly
následně vybetonovány věnce(nad úrovní klenby), jako základ budoucích věží, což jasně
potvrzuje, že s obnovením věží, jakožto s hmotovým zakončením západního průčelí, se jistě
počítalo minimálně od první půlky roku 1947. Kvůli oslavám výročí přednostně renovovaná
a čirým sklem zasklená okna měla jednotnou kružbu i obdobné profilace ostění (dvakrát
vyžlabený klín, nebo hruškovité oblounky). Pouze nejzápadnější v severní stěně, jež bylo
náletem poničeno nejvíce, zůstalo bez kružeb, středních prutů i rámování.
Ve výměru ÚNV hlavního města Prahy z 6. prosince 1948160) je povolena
oprava všech vnitřních i vnějších zdí, sloupů, arkád, kleneb, oprava oken a kompletní
výměna střechy. Zbylé články se týkají rekonstrukcí v konventních budovách. Nejdůležitější
však je, že z povolených úprav bylo výslovně vyjmuto dokončení západního průčelí nad
úrovní korunní římsy. Během dlouhé doby, kdy národní výbor zásady obnovy „připravoval“,
probíhaly tedy v klášterním chrámu souběžně práce (výše zmíněné) na základě průběžného
Stafanova a Hacarova projektování.161) Šlo v zásadě o odbourání (či úplné odstranění)
porušeného zdiva, jeho případné doplnění a zpevnění, obnovu opěrného systému, na něj
navazujících půdních středních zdí s oblouky, opravu oken a počáteční fázi rekonstrukce
kleneb. Ta s sebou nesla i dílčí úpravy nutné pro vyzvednutí nové střechy.
Obnova kleneb spočívala jednak v zajištění původních, jednak ve výstavbě nových.
Začalo se odsekáním stávající mazaniny nad starými klenbami, aby se tak utvořilo místo pro
jejich stabilizaci nabetonováním železobetonových skořápek, které tak ke gotické vrstvě
svrchu přilnuly. Jejich armatury měly příčné křížové vedení a celý skelet pak výslednou
tloušťku přibližně 5 centimetrů, v úžlabích klenebních kápí pak o něco více. Kvůli pojištění
soudržnosti obou kleneb se navíc ještě navrtala původní pískovcová žebra a skrze ně protáhly
železné kotvičky, pojišťující přichycení do nové svrchní vrstvy (už za beuronských
benediktinů podobnou funkci plnily podélné železné pásky, vystužující některá nestabilní
žebra). Zároveň se počaly instalovat hrubé armatury pro vybudování zbývajících kleneb a
žeber. V lednu 1950 se zřítila dvě nejzápadnější travé jižní lodi, teprve nedávno vystavěná.
Jejich oprava začala téměř vzápětí. Do konce roku 1950, již byly hotovy-způsobem výše
popsaným-všechny klenby nad střední lodí a z části i nad loděmi postranními. Skořepinové
klenboví také dostalo z líce novou, štukovo-vápennou omítku. V průběhu padesátých let
160)

AHMP, kniha: Rada NVP, prosinec 1948, 38.schůze, 6.prosince.

spis.č.20040902/06.
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161)

viz též:
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se také podařilo znovu postupně osadit i náletem silně poškozenou kordonovou římsu. A to
jak v interiéru, tak i na vnějšku obvodových zdí. Římsa sleduje soustavně okenní parapety a
obíhá tak kostel ve stejné výšce, jen v severní stěně se nad oběma portály asi 40 cm
pravoúhle zalamuje, neboť v důsledku jejich výšky jsou parapety nad nimi položených oken
umístěny o něco výš.
Přípravy

nezbytné

pro

vyzvednutí

střešních

vazníků

pokročily

zabezpečením nosného zdiva proti bočním i podélným tlakům. Do konce roku 1951
vyztužily obvodové stěny i podkrovní střední zdi svrchu, po celém jejich obvodu, betonové
trámy o profilu 40cm /100 cm, když se nejdříve stěny snížily zhruba o první z rozměrů těchto
trámů. V příčném směru, v ne zcela pravidelných rozestupech, odpovídajících přibližně
jednomu a půl travé, zajistilo stabilitu pět železobetonových táhlových ztužidel (měly zhruba
poloviční rozměry oproti podélným trámům) zapuštěných i do betonových svršků
obvodových stěn a zároveň procházejících pod oblouky nadstavby hlavní lodi. Tak bylo
s konečnou platností zachováno odstupnění střechy dané původně barokními přestavbami,
v důsledku čehož tedy dodnes kostel působí při pohledu zvnějšku jako bazilkální útvar.
Na jaře 1952 stavitelé začali se snášením provizorního krovu i zbytků
původní střechy a do konce roku 1954 vyzdvihli střechu novou. Konstrukci zhotovili z
26 železobetonových prutových vazníků vybetonovaných přímo na místě a ukotvili ji do
předem vyžlabených úchytů ve zmíněných podélných zpevňujících trámech. S tloušťkou
přibližně 10x10 cm jsou vazníky od sebe navzájem vzdáleny asi 170 centimetrů. Nad
postranními loděmi tvoří jen jakoby přepony pomyslných pravoúhlých trojúhelníků, nad lodí
hlavní pak trojúhelníky rovnoramenné. Dva vazníky, nad nimiž byl v hřebeni střechy
vystavěn sanktusník (rovněž železobetonový), jsou ještě navzájem spojeny čtyřmi příčkami
ve směru východ-západ. Vazníky pokryly betonové desky tlusté zhruba 6 centimetrů, na
jejichž povrchu byly předem vyprofilovány vystouplé lišty pro zachycení prejzové krytiny.
Jednotlivé části střechy-krycí desky, vazníky i podélné obvodové trámy-utvořily vcelku
vlastně jeden železobetonový monolit, což dává střeše mimořádnou odolnost a stabilitu. 162)
V důsledku stabilizace podkrovní části kostela bylo možné uvažovat o jejím dalším využití a
kvůli osvětlení těchto prostor se tedy rozhodlo o zbudování střešních vikýřů.

163)

Čtyři se

vyzdily na každé ze stran hlavní střechy, po třech pak na střechách postranních lodí. Autorem
byl Oldřich Stefan a měly jednoduchý trojúhelníkový tvar, uzavřený dekorativní mříží.
Stefan vytvořil i výše zmíněný, podobně stylizovaný sanktusník.
162)

viz. obrázek č.33 fotopříloha.

163)

viz. obrázek č.32, fotopříloha.
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V letech 1953-1954 pak vznikla střecha obdobné konstrukce i nad klášterem. Protože snahou
projektu bylo od počátku co nejenergičtější vyniknutí západního průčelí chrámu, byla
v zájmu odstranění konfrontace obou měřítek klášterní střecha v severozápadním rohu
ukončena valbou, aby se již neprotínala s předpokládanou jižní věží přímo, ale jen
přechodovým článkem v úrovni korunní římsy. Západní konec střechy kostela zatím
provizorně překryla prkenno-plechová stěna.

3.3.2) Dokončení západního průčelí kostela (1965-1969)
Organizace soutěže, vzešlá z rozhodnutí Rady národního výboru hlavního města Prahy, byla
svěřena Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy a na schůzi národního výboru se
rozhodlo, že bude s nabídkou na dořešení západního průčelí osloveno jen šest předem
vybraných architektů.164) Vybraných buď podle jejich předchozího angažmá okolo Emauz,
nebo podle zkušeností s podobnými soutěžemi, respektive podobnými rekonstrukcemi.
Původní šestice oslovených architektů pro tuto soutěž vypadala podle abecedního pořadí
takto: Ing. arch. Jan Čejka, Ing. arch. Josef Hýzler, ak. arch. František Maria Černý, ak. arch.
Josef Pilař, Ing. arch. Jan Sokol a prof. ak. arch. Dr. Oldřich Stefan.165) Do konce roku se
porota rozhodla oslovit ještě architekta Josefa Vlčka. Společný projekt pak podal koncem
března 1965 dodatečně ještě architekt Miloslav Reichert spolu s Josefem Švastalem, ale to již
byla soutěž a posuzování projektů oficiálně v běhu a jejich projekt tak vyšel naprázdno.166)
Ještě pro úplnost musím vyjmenovat složení poroty, na jejíchž bedrech
spočíval nelehký úkol rozhodnutí o definitivní podobě západního průčelí

emauzského

klášterního chrámu. Porota měla kromě předsedy Zdeňka Buřívala, ředitele tehdejšího
Státního ústavu památkové péče, ještě dalších devět členů: ak. arch. Václava Dvořáka (za
Úřad hlavního architekta hlavního města Prahy), pak Ing. arch. Jaroslava Fragnera, Ing. arch.
Aleše Vošahlíka, prof. Ing. arch. Bohuslava Fuchse, Ing. arch. Jiřího Ulmana, Ing. arch.
Milana Polívku, Ing. arch. Arnolda Běluše, Ing. arch. Miloslava Cajthamla a Doc. Ing. arch.
Oldřicha Dostála.167) Nutno dodat, že do stanoveného termínu odevzdání projektů s veškerou
technickou dokumentací, tedy do 26. února 1965, neodevzdal svůj návrh architekt Jan Čejka.
Důvody se mi bohužel z mých zdrojů zjistit nepodařilo. Porota se nakonec ze všech návrhů
přiklonila k tomu nejradikálnějšímu– tedy třetímu ze tří návrhů, které do soutěže poslal
164)

AHMP, kniha: Rada NVP, říjen 1964, 4.schůze, 13.října. 165)ANTM, 159-Černý, spis.č.20051104/08; nebo

též:

obrázek

č.32,

fotopříloha.

166)

NTM,

141-Stefan,

spis.č.20050604/06, podklady pro přípravusoutěže.
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akademický archiktek František Maria Černý. Obecně se dá říci, že jednání poroty, její
tíhnutí k novému, nebývalému řešení dostavby, se dá v mnoha ohledech vykládat jako vcelku
unikátní souhra okolností.168) Alespoň z hlediska památkové péče, řekl bych. Uvažme, že v
rámci socialistické památkové péče při renovaci chrámu socialistickým režimem zrušeného
kláštera, se z důvodů právě onoho potřebného potlačení původního církevního účelu, dospěje
k tak progresivnímu novotvaru. Jistě se navíc jedná o první případ u nás, kdy byl za
oficiálního posvěcení státní památkové péče umožněn tak ostrý průnik staré a supermoderní
výrazové umělecké techniky, Ještě k tomu na tak výrazném místě v metropoli. Pro názornost
představuji ve fotopříloze (obrázky č.36-41), všechny do soutěže přijaté projekty;připojil
jsem i návrh Reicherta a Švastala a pochopitelně podrobnější pohledy na vítězný projekt
architekta Černého (obrázky č.27, 34, 35 a 43-45).
Vítězný projekt sám splňuje právě všechny umělecké a hmotové parametry,
které nezbytně potřeboval k úspěchu v tak zvláštních podmínkách zadání architektonického
úkolu. „Zvláštních“ mám na mysli proto, že podobný projekt, u objektu podobného
architektonického významu, s podobně problematickým „ideovým“ pozadím, na obdobně
panoramaticky výrazném místě, již nejspíš nikdy nevznikne. Na druhou stranu, když člověk
pečlivěji sleduje vývoj moderní architektury a urbanismu vůbec, nebude možná tak dlouho
trvat a objeví se projekty podobně radikální, jako je Černého dostavba emauzskho kostela.
Černému se každopádně pomocí dvou nesourodých trojúhelníkových ploch, které protnul
prazvláštně gotickým způsobem, evokovat původní mohutnou gotickou střechu a podpořit
tak do šířky rozložené působení chrámu. Jeho konvexně a konkávně protnuté roviny také
působí na své západní předpolí dostatečně dominantním dojmem. Jedinou slabinu odhalíme
při pohledu z boků, především ze severu;v těchto pohledech působí křehká konstrukce až
příliš subtilně.169) Zároveň se jednalo o novotvar, což já osobně vidím jako hned další
rozodující faktor, který ovlivnil rozhodování poroty, pochopitelně vedle celkové nebývalé
estetiky jeho návrhu. Útvar složil z malých betonových kvádříků, vysokých asi 40
centimetrů, z lisovaného betonu a zakončil je dlouhými zlacenými jehlanci oválného tvaru
(asi 60cm). Protnutí konstrukcí pak v zadní části zvedá hřeben střechy asi o metr výše proti
jeho původní výšce. Uprostřed dvoudimenzionálního oblouku pak nechal Černý zasklít
mohutné okno z nepravidelných dílů, zakrývající nástup do nadklenebních prostor kostela.170)
Já osobně stojím za tím názorem, že jakkoliv mohla být porota vedena
dobovými společensko-politickými požadavky volajícími po novém řešení, vybrala projekt
168)

ANTM, 159-Černý, spis.č.20040902/06. 169)Obrázek č.34, fotopříloha. 170)Obrázek č.35, fotopříloha.
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vůbec nejlepší. V zásadě se dá říci, že porota odmítla buď nenápadité, nebo nedostatečně
dominantní návrhy ostatních autorů a pro emauzský klášterní chrám vybrala něco, co k němu
mám pocit přesně patří. A sice řešení zcela originální, nesrovnatelné s jinou podobnou
předlohou.

3.3.3) Shrnutí vývoje po dokončení západního průčelí
Černého skořepiny byly dokončeny v roce 1968 a od té doby se jakákoli renovace celého
objektu vlastně nekonala. Vnitřek chrámu zůstal ve stavu částečné obnovy, chyběly dlažby,
topení, osvětlení, nemluvě o omítkách a inventáři, postupem let se přidalo třeba i zatékání do
interiéru v důsledku nefunkčních okapů a podobně. K tomuto žalostnému stavu klášterního
chrámu připočtěme způsob, jakým víme, že se uměly chovat za dob socializmu ke kulturním
památkám státní instituce v nich sídlící a dostaneme nepěkný obrázek toho, jak se klášterním
budovám vedlo pod správou socialistické vlasti. Jediným světlejším momentem tak bylo
prohlášení Emauz národní památkou v roce 1978.170) Neujaly se ani dřívější projekty na
využití kostela – například precizní návrh Scénograficého ústavu, který počítal s kostelem
buď jako s koncertní síní, nebo jako s výstavním sálem.171) Možná že veškerá ta nečinnost po
dostavbě západního průčelí byla pro klášter nakonec spíš pozitivum.
Zbytky exilové emauzské komunity se nadvakrát pokusily obnovit na italské
půdě řeholní život – nejdříve v Sassovivu u Rasiglio di Foligno. Až v roce 1965 se podařilo
Vojtěchu Engelhardtovi koupit zrušený kapucínský klášter v Norcii, kde se komunita
nakonec usadila. Nadále se snažila pěstovat „emauzského ducha“ a přijímala jen Čechy a
Slováky. Severoitalská Norcia – latinsky Nursia – je pochopitelně tou Nursií, ve které se
koncem pátého století narodil zakladatel řehole sv.Benedikt. Což je tak další kuriozitou
v pestrých dějinách kláštera. Opat Verzich rezignoval na svou funkci roku 1969 a odešel do
florentského kláštera olivetánů, kde v srpnu roku 1992 zemřel. Komunita pak pod vedením
převora-administrátora Cyrila Stavěla dále přežívala v Norcii prakticky bez styků s vlastí a s
nemalými ekonomickými obtížemi.172)
V roce 1990, po naplnění restitučních zákonů, se mohla komunita konečně
vrátit, ale zprvu se musela ubytovat v provizorní budově břevnovského kláštera, neboť
Emauzy byly ještě stále plně obsazeny Akademií věd.173) Prakticky okamžitě po převzetí se
170)

ANPÚ, Zahradník, P., SHP, Nové Město, č.p.320/II, opatství Emauzy, Praha 1985, s.116.

č.42, fotopříloha.

172)

171)

viz.obrázek

Zítko, J., Stručné dějiny emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické

literatury v knihovně opatství, Praha 2007, s.28-30. 173)tamtéž, s.30.
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začalo s nejnutnějšími opravami, zejména s renovací střech, jenž byly v havarijním stavu už
od počátku osmdesátých let. Cyril Stavěl zemřel již v říjnu roku 1990 a jeho nástupcem se
stal Vojtěch Engelhardt. Tento rodák z Děčína vstoupil nejprve do benediktinského opatství
v bavorském Ettalu, odkud přešel do Říma ke sv.Anselmu a až později se přidal k emauzské
exilové komunitě. Opravdovou hrou osudu je fakt, že jako občan sudetské župy byl
Engelhardt koncem roku 1944 (v sedmnácti letech) odveden k jednotkám protiletecké obrany
a přidělen k obraně továrny na syntetická paliva v Záluží u Litvínova. Náhoda tomu chtěla,
že i 14. února bránil tuto továrnu proti náletu některých letadel z 91. letecké divize, jenž
spolu s 398. divizí ten den omylem zaútočila i na Prahu. Ještě zajímavější je, že v červnu
2005 – tedy celých padesát pět let po náletu – měl možnost se setkat se dvěma veterány
amerického letectva, kteří se osudného náletu na Prahu účastnili, a kteří mu jako převorovi
kláštera přišli tento tragický omyl vysvětlit a omluvit se za za způsobené ztráty. 174)
Po přibližně třinácti letech od převzetí objektu se podařilo dosáhnout
důstojného stavu rekonstrukce kostela, který umožnil klášterní svatostánek na velikonoce
roku 2003 znovu vysvětit. Obnovy se dočkaly vlastně všechny umělecké prvky, ať už
pocházely z jakéhokoli období, nebo stavební fáze. Projevil se zde již opravdu moderní
přístup památkové péče, jenž ponechává většinou všechna obodbí působit, jakožto
nesmazatelné svědky předchozích uměleckých epoch. V Kostele tak zůstaly uchovány, díky
zručností restaurátorů hlavně některé novogotické fresky, novogoticky zdobená empora
v jižní lodi a podařilo se restaurovat i zázrakem zachované staré erby v klenbě trojlodí před
kněžištěm. Restaurovány byly i všechny náhrobky v interiéru, přibyla staronová dlažba,
lavice pro konvent i veřejnost, nová oltářní mensa, také nové osvětlení a byl rovněž upraven
hlavní vchod do kostela. Zvenku byl restituován novogotický stav a vevnitř pak vznikla
z rozložitelných částí jednoduchá, moderně pojatá předsíň. Tím tak vlastně končí i mnou
popisovaný příběh rekonstrukce klášterního chrámu, přestože jisté úpravy a opravy probíhají
dodnes. Zejména pak na klášterních budovách ještě zbývá nemálo práce.

174)

Kaššák, P. – Plavec, M. – Vojtášek, F., Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové váky,

Cheb 2008, s.82.

66

ZÁVĚR
Závěrem mi zbývá spíše zopakovat, že toto téma je sice dost obsáhlé, avšak na poli
historiografie dobře zpracované. Přesto si myslím, že se mi v některých momentech podařilo
dostatečně osvětlit pozadí novodobých dějin klášterního kostela. Snažil jsem se v maximální
možné míře podat výklad o rekonstrukčních pracech, včetně pečlivého popisu destrukce
samé i okolností, jenž jí předcházely. Pozadí změn odehrávajících se během rekonstrukce se
mi doufám podařilo přecejen prezentovat v jasnějších konturách než tomu bylo doposud.
Zvláště pro období předcházející vypsání architektonické soutěže, jsem se snažil přinést
příklady toho, jak se k celému problému stavěly zainteresované instituce a s jakými
odbornými koncepcemi se vlastně při obnově počítalo. I stran prezentace soutěžních návrhů
si myslím, že se mi podařilo názorně srovnat jednotlivé umělecké koncepce, které v tu dobu
vůbec přicházely v úvahu jako dokončení západního průčelí emauzského chrámu.
A na závěr bych řekl, že hlavní příčinu dnešní podoby emauzského
klášterního kostela spatřuji hlavně v tom, že režim vskutku vůbec nestál o cokoli, co by nějak
mohlo připomínat původní poslání a funkci objektu. Svým způsobem tak z absurdního
přístupu státu a jeho podřízených institucí k obnově církevní památky „pokud možno co
nejméně církevním způsobem“, vzešlo nakonec dílo „pozoruhodné“, jak klášter kdysi nazval
i kronikář Beneš Krabice z Weitmile.
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