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Pražská asanace a boj proti ní, podnícený výzvami Viléma Mrštíka a Zdeňky 

Braunerové, jsou už celkem dost známy. Sl. Svojsíková rekapituluje tyto události, aby toto 

líčení využila jako úvod pro hlavní těžiště své práce – vznik Klubu Za starou Prahu. 

Na základě dostupné literatury a zejména s použitím tisku sl. Svojsíková popisuje, jak 

myšlenka „ozdravění“ části Prahy vznikla a jakým způsobem se realizovala; ještě více si 

pochopitelně všímá bojů proti této – na pražské poměry – nepochybně grandiózní akci. Proto 

také připomíná vystoupení Vil. Mrštíka i dalších protagonistů sporu o asanaci. Nemyslím, že 

by přinesla zásadně nové informace, připomněla však některé méně známé a pozapomenuté 

skutečnosti, např. týkající se Mrštíkových iniciativ či bojů za domy na Malostranském či 

Staroměstském náměstí. Nezapomněla ani na pozoruhodný článek Jaroslava Hilberta, 

protestující proti zastáncům staré Prahy, nikoli však z hledisek zisku, nýbrž uměleckého 

dojmu. Nakonec se pokusila i o stručné postižení názorů na ochranu památek v této době 

obecně. 

 Bohužel ta část, která měla být vyvrcholením práce, tj. založení a další vývoj Klubu Za 

starou Prahu vyznívá poněkud matně, což je dáno především tím, že současné vedení Klubu 

nezpřístupnilo svůj archiv. Právě pak by se ukázalo, jak hluboko byla představa o staré Praze 

a nutnosti její ochrany zakořeněná, jak pronikla do populární kultury a jak souzněla (nebo ne) 

s určitými kulturně politickými představami. Vzorem by mohla být výstava Alt-Wien. Die 

Stadt, die niemals war. Bez důkladné znalosti archivu však není možné, aby se v tomto 

zajímavém výzkumu pokračovalo. 

 Text sl. Svojsíkové je napsán srozumitelně, přehledně. Podle mého názoru splňuje 

požadavky, kladené na bakalářskou práci. Doporučuji proto, aby práce sl. Terezy Svojsíkové 

byla připuštěna k obhajobě. 
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