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Věc: oponentský posudek disertační práce Petra Měchury „Úpravy a prezentace Pražského hradu 

v období první republiky“ 

 

Předložená práce má rozsah 210 stran textu, za textem je přiloženo 25 nečíslovaných obrazových 

příloh. Je rozdělena do úvodu a třech hlavních kapitol, jejichž členění je chronologické.  

Úvodní kapitola obsahuje, vedle základní orientace v práci, také přehled dosavadního bádání a 

prezentace jednotlivých témat či osobností. Z něj vyplývá, že autor čerpal takřka výhradně z české 

odborné produkce, ve které se solidně orientuje a z archivních zdrojů, především Archivu Pražského 

hradu. Méně nebo vůbec nevyužil cizojazyčnou literaturu a archivní zdroje mimo Pražský hrad (ÚDU, 

SÚA, NM a pod). K přehledu lze snad dodat, že plečnikovský projekt měl větší světový ohlas než jen 

uvedené dvě zahraniční výstavy v New Yorku a Paříži (str. 12, pozn. 2), putoval i do Polska, Maďarska, 

Slovinska, Německa, Belgie, Španělska, Chorvatska a Izraele. 

První kapitola pojednává období před rokem 1918 s exkurzy o Zámeckém hejtmanství a Centrální 

komisi pro výzkum a zachování uměleckých a historických památek, tak, aby uvedla následující děje 

do souvislostí s vývojem v 2. polovině 19. století, kdy se začaly etablovat jednotlivé instituce, které 

měly rozhodující vliv na památkovou péči jak v kontextu státním, rakousko-uherském, tak lokálním, 

tedy z pohledu Pražského hradu. Dále pak jsou popsány rekonstrukce třech významných památek, 

Letohrádku, Míčovny a Sněmovny, které proběhly v období před nebo během 1. sv. války. Je velkou 

škodou, že zde nejsou blíže popsány archivy fotografů zmiňované na str. 24, ani jejich uložení. Velmi 

užitečná je závěrečná část první kapitoly, věnovaná urbanistickému rozvoji okolí Pražského hradu, 

která obsahuje velmi cenné informace o majetkových poměrech a jejich vliv na budoucí 

rekonstrukce. Z hlediska přehlednosti a orientace pro čtenáře méně zasvěceného by bylo vhodné 

tuto kapitolu lépe časově a prostorově strukturovat a možná i doplnit přehledným plánem.  

Velmi přínosná je druhá kapitola „Pražský hrad po říjnovém převratu a spory o kompetence“, 

která pojednává období mezi podzimem 1918 a druhou polovinou roku 1919. V první části je 

předložen zevrubný popis dramatických zvratů v momentu odchodu monarchie a nástupu nového 

zřízení, které mělo být vybudováno na nových, moderních demokratických principech. Osudy 

osobností Jindřicha Čapka a především Kamila Hilberta jsou zde přiblíženy přehledem jejich práce. 

Detailně je popsána Hilbertova koncepce využití Pražského hradu pro potřeby státní správy. Bohužel 

v této části autor nebyl důsledný v uvádění zdrojů, ať už archivních nebo bibliografických.  

Následuje popis tzv. Hilbertovy aféry, která je sama o sobě dokonalým představením situace, ve 

které se pohybovali odborníci, pro něž měla přednost odborná práce před politickou orientací. Velmi 

dobře to pak vysvětluje některé Hilbertovy postoje v pozdější době. Druhá část je věnována zájmu 

odborné veřejnosti, která se sdružovala v odborných institucích, jako byly Archeologická komise 

České akademie věd a umění, Kruh pro pěstování dějin umění a Klub za starou Prahu. Všechny tyto 

instituce mají kořeny, jak ideové tak historické, v 19. století. Autor věnuje velkou pozornost odborné 

diskusi, kterou podrobně popisuje a analyzuje, je možná škoda, že v tomto bodě rezignoval na hlubší 

vyhodnocení. Na druhou stranu je velmi sympatické, že věnuje pozornost i archeologickému výzkumu 



ještě před příchodem Státního archeologického ústavu, k tomu snad jen malá oprava u identifikace 

jednoho z nálezů na III. nádvoří, kaple objevená Karlem Fialou byla v té době považována za kapli sv. 

Ondřeje. K bartolomějskému patrociniu se přiklonil až Ivan Borkovský.  

Kapitola je pak logicky uzavřena pasáží i vzniku institucí správy areálu Pražského hradu. Po té, co 

byla uzavřena diskuse o podobě Kanceláře prezidenta, následovalo i uzavření způsoby správy Hradu. 

Je zajímavé sledovat, jak se vyvíjel názor na převedení majetků z doby monarchie, které by se měly 

stát státními a na instituce, které by měly o ně, jako o památkové objekty, pečovat. Celkově celá 

druhá kapitola přináší přehled velmi zajímavého materiálu a popisuje dramatické děje let 1918 a 

1919, přináší i přehled klíčových osobností dobové české památkové a jejich názorů.  

Třetí a nejrozsáhlejší kapitola, která je již věnována konkrétním pracím na Pražském hradě, se ve 

svém úvodu věnuje způsobu řízení stavební činnosti a popisu památkové péče. Největší část je pak 

věnována popisu rekonstrukcí a stavebních úprav konkrétních památek v areálu Hradu. Autor se 

soustředí na katedrálu sv. Víta, plečnikovské úpravy interiérů a exteriérů a práce vedené stavitelem 

Karlem Fialou, tedy úpravy Starého královského paláce.  

Největší pozornost je věnována katedrále sv. Víta, jejíž kapitola je uvedena možná až příliš 

stručným medailonem Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta. Následuje popis prací ve vybraných 

kaplích, zvlášť podrobně je pojednán přesun Wohlmutovy kruchty. Popsány jsou i práce na 

restaurování v interiéru, opravy opěrného systému, dláždění apod. Velmi krátce se autor věnuje nové 

umělecké tvorbě. Je velkou škodou, že autor nepojednal samostatně kapli sv. Václava. Další 

podkapitola je věnována archeologickým a stavebně historickým průzkumům. V případě 

archeologických výzkumů byl postup prací nově publikován, pro přesnější orientaci je velmi 

instruktivní například Hilbertův plán A II 6 z fondu Sbírky nových plánů v Archivu Pražského hradu. Na 

závěr tohoto oddílu autor vyhodnocuje přínos Kamila Hilberta.  

Druhá část třetí kapitoly se věnuje projektům Josipa Plečnika. Vzhledem k tomu, jak ostatně i 

autor sám konstatoval v úvodu své práce, plečnikovským úpravám bylo věnováno od 80. a především 

od 90. let věnováno hodně pozornosti, zde jím není poskytnut příliš velký prostor. Hlavní počiny ale 

pojednány jsou včetně shrnutí jeho celkového přínosu.  

Poslední rozsáhlá pasáž je věnována staviteli Karlu Fialovi, který si získal autorovu přízeň, a 

úpravám Starého královského paláce. Na úvod je předloženo shrnutí jeho stavebních dějin, následuje 

pasáž věnovaná Vladislavskému sálu se zevrubným popisem stavební historie, historie poškození a 

oprav od pozdního středověku až do příchodu Karla Fialy. K tomu autor čerpal z literatury, 

editovaných pramenů, starších SHP a ve fondech Karla Fialy v APH. Následuje velmi detailní popis 

postupu prací jak stavebně historického průzkumu, tak rekonstrukčních. Autor sleduje, jak 

postupující poznání paláce napomáhalo staviteli činit rozhodnutí v dalších krocích. V dalších částech 

se autor věnuje jednotlivým prostorám Starého královského paláce včetně Tereziánského křídla. 

Možná i zde by bylo zajímavé vyhodnotit zvlášť archeologický výzkum, byť byl veden samotným 

stavitelem a trochu se vymykal tehdejším standardům uplatněným jak na III. nádvoří tak i v katedrále. 

Závěrečná pasáž je opět věnována vyhodnocení přínosu stavitele Karla Fialy.  

Celkově lze říci, že si autor vytkl za cíl pojednat velmi zajímavé a velmi málo poznané období 

z historie Pražského hradu, které má zásadní a formativní význam pro českou/československou 

památkovou péči a české/československé dějiny umění. S formováním nového státu a s vývojem 



humanitních oborů, které se kulturním dědictvím zabývají, přicházely i nové diskuse. Právě na 

Pražském hradě je možné sledovat interkaci mezi společenskou poptávkou a historickým či 

archeologickým poznáním velmi z blízka a díky této práci se zdá, jako by i v přímém přenosu. Práce je 

přehledně členěna, je škoda, že pochopení některých kapitol není usnadněné lepší plánovou 

dokumentací. Za slabinu lze považovat práci s prameny a literaturou, některé kapitoly v úvodní části 

nejsou dostatečně podloženy citacemi, především str. 27-37. Přes to, že chybí větší provázanost mezi 

textovou a obrazovou částí, z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni.  

Práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

prospěl. 
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