
Abstrakt 

Úpravy a prezentace Pražského hradu v období první republiky 

Hlavním tématem práce je rozbor jedné z nejmladších etap vývoje Pražského hradu. 

Proměna, kterou historické ústředí českého státu v období první republiky prošlo, je do jisté 

míry srovnatelná s tereziánskou přestavbou druhé poloviny 18. století, která sjednotila Hrad 

v jeho hmotě a navždy ovlivnila panorama Hradčan. Časově je tato etapa spojena se vznikem 

nového demokratického státu a obdobím první republiky vymezeném léty 1918 – 1938. Pro 

ucelení představy o stavebních aktivitách v areálu Pražského hradu před převratem je v práci 

věnována pozornost i nejbližší době předcházející roku 1918, a tam, kde je to pro lepší 

pochopení novodobých úprav důležité, nebylo možné se vyhnout stručným přehledům stavební 

historie. 

Rozbor a pokus o zhodnocení uvedené významné etapy vývoje areálu Pražského hradu 

jsou založeny na detailním poznání stavebních aktivit, jejichž výchozí zadání a cíle byly 

rozdílné. Tyto aktivity se týkaly různých částí Hradu, ale lze je rozdělit do tří okruhů 

reprezentovaných vůdčími osobnostmi - architekty a staviteli, Kamilem Hilbertem, Josipem 

Plečnikem a Karlem Fialou. Charakter objektů a území, jejichž úpravy tyto osobnosti vedly, se 

lišil, a stejně tak se lišil i přístup každé z nich. Práce sleduje zejména, jak rozdílný přístup 

k historické architektuře a k památce celonárodního významu ovlivnil konkrétní úpravy, 

stavební obnovu či restaurování architektury, jaký vliv měl na výslednou podobu areálu 

Pražského hradu a jak byly realizované úpravy a opravy přijímány odbornou i širokou 

veřejností. 

Řada odborných pojednání o úpravách Hradu, především o těch realizovaných podle 

projektů Josipa Plečnika, byla již publikována. Přesto zůstávají některé okolnosti, zejména v 

bouřlivém období bezprostředně po říjnovém převratu a na přelomu let 1918 a 1919, méně 

známá. Je všeobecně známo, že Pražský hrad byl téměř spontánně zvolen za sídlo prezidenta 

nového demokratického státu, ovšem již méně se zdůrazňuje, že to bylo až v době, kdy se do 

areálu již stěhovala vznikající ministerstva a další složky státní správy, což v důsledku přineslo 

nemalé problémy. Velký význam měl vznik institucí, řídících, koordinujících a dozorujících 

stavební práce; jejich činnost byla v počátcích provázena nejasnostmi, kompetenčními a někdy 

i osobními spory. Pozornost je věnována okolnostem zřízení a vývoje Stavební správy 

Pražského hradu jako úřadu zajišťujícího stavební realizace. V celkovém obrazu daného období 

nelze opominout aktivity široké odborné veřejnosti, která se prosazováním vlastních názorů i 

vyjadřováním obav o osud Pražského hradu snažila ovlivnit mnohá rozhodnutí zodpovědných 



institucí. Všechny uvedené okolnosti provázely změnu Pražského hradu, dosud císařského a 

královského, na symbol nového demokratického Československého státu. Konkrétní úpravy 

byly samozřejmě zásadně ovlivněny přáními prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, ne všem 

částem Hradu však byla věnována stejná oficiální pozornost. 

Práce se mimo jiné soustředí i na otázky památkové péče a akceptaci nových myšlenek 

památkových teorií v praxi. Jejich konkrétní uplatnění lze nejlépe posoudit pomocí analýzy 

stavebních oprav, rekonstrukčních a restaurátorských prací na katedrále sv. Víta a Starém 

královském paláci. Doplňující stavebně historické průzkumy, zpracovávané v současnosti na 

obou uvedených památkách, umožňují v řadě případů podrobné poznání tehdy provedených 

zásahů až po detaily technologické povahy. 
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